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F O G L A L A T :  Magyar és Erdélyonzág (kinevezések ’s megtiszteltetések ; pesti, nyitrai, sz. csárási, rákos-kereizturi hirek : m. t.társaiág; Röszler j-) Ausztria.. (M. 
Theresia Isabella aápo yi ki alynévá eljegye/.tetik a’ maxiiniliáni erősitrények, hadseregbeli előléptetések) Francziaonzág (a’ constantinei szállitványhad sorsa; 
Báris körüli áradások; a’ követház jelen helyzete , Green legújabb léghajózása, lligny ’s a’ ezukorvám ’s a ’ t.) Spanyolország (Rilbao hódittatlan , Espartero 
immkátlansága ’s korholtatása; Gomez, Narvaez; a’ rendkívüli fölhatalmazás indítványa; valami a’ hírlapokról ’s a ’t.) Anglia. Amerika. (Jackson Van-Buren 
elnökké választatása, az utósó Monte-zuma -j-,) Schweiz, (Bonaparte Lajos levele anyjához). Schweiz. Poroszország. Gabonaár. Pénzkelet.

M A G Y A  II O R S Z Á G .
0 cs. k. felsége dec. 1 9éröl szóló legf. kabinetirata által a’ 

in. kir. testőrsereg főhadnagyának, Martonitz bárónak, díjelengedés 
mellett titkos tanácsosi czímet adni méltózlatott.

A’ sz. pétervári cs. k. o r o s z  akadémia Pawlovils Tódor pes
ti ügyvéd ’s a’ szerb folyóírás szerkesztőjének már 1835ben, leg
közelebb mull évben pedig Kollár János pesti ágostai hitű tót pré
dikátornak, a’ szláv literalúra körűi telt fáradozásaik elisméréseűl, 
arany érdempénzt küldött.

Zágr áb .  0 cs. k. fölsége az itteni kir. akadémiánál megü
rült magyar polgári és fenyitő törvény-tanitósz “kre Molnár Antal hi- 
liites ügyvédet méltóztalott kinevezni.

Toldalékul Jelenkorunk múlt évi 102dik számában közlött azon 
n e m e s  adakozások sorához, mellyek I83öban a’ pesti jóltevó Asszoity- 
egvesiilet kezelésire bízattak , közöljük-inéga’következóket: Báutly bá
róné szül. Borbély Amália adott 100 ft; Burgmann Károly ur 25. ft.; 
Jalics ur 2 5 ft.; Szártóry ur 40 ft.; Richter Kereszté ly ur 10 fr; Szé
kely ur 10 fr.; Pscherer ur 10 fr.; mindössze 220 ft.—-

Pe s t .  A’ beállott uj év csikorgó hideget hoza magával, melly 
az utak sarát göröngyös röggé fagylalá, ’s a’ budapesti hajóhid 
rögtön kiszedetését is szükségessé tévé. Dunánk jéggel zajlik ’s a’ köz
lekedést a’ két testvér város és part közt igen elnehezité. Bezzeg jó 
lenne most az állóhid!

Nyitra:  A* ns. megye lelkes rendei, mult dec. 14én tartott 
közgyűlésükben, a’ büntetés nemesb czélját egyedül eszközölhető 
do l og  ház eszméje pendülvén-meg, a’ szép ’s nemes irányzatú 
tárgy nyílt kebellel fogadtaték, ’s a* létesítésére szükséges ember* 
baráti ’s egyszersmind honfiúi áldozatok, mint a’ gondolat valósul- 
hatásának anyagi alapjai, a’ legdicsérelesb buzgalommal lőnek mega
jánlva. A’ nemes ajánlatok sora következő: Eszterhózy Károly gróf 
ur, tolnamegyei főispáni helytartó 5 ezer ft.; Marczibányi Lőrincz 
alispán ur 200  ft. pengőben; Uzovics Sándor 100  fr. Jezerniczky 
Antal 100  fr. Jánossy Gábor 2 0 0  frt. Emődy János száz pozsonyi 
mérő rozsot, ugyanannyi árpát és zabot; Derasse Antal gr. 100  
pozs. mérő búzát; idősb Majthényi Flóri 4 0 0  deszkát és 2 talpfát; 
Rudnay Dénes 2 0 0  p. f.; Borcsiczky István 100 fr. Thuróczy Thadé 

' 1 0 0  fr. Berényi János gr. 50  fr.; Majthényi prépost ur 50  p. fr.
Yietorisz József 1 0 0  fr. Ghyczy Károly 100 fr. Ordódy József 1 0 0  
fr. Koron József 100  fr. Boróczy Péter 50  p. fr. Hencze István 1 0 0  
fr.; Ocskay Lajos 100 fr.; Heilenbach Vilmos báró 100  pozs. mérő 
zabot; Dezseő Sándor 4 0  fr.; Dezseő Thadé, Jánossy Ferenez, 
Luchkovits Gábor, Keller Antal, Brogyányi Bálint, Balogh Vincze, 
iS oszlopi Ágoston fejenként ugyanannyit ; Thuróczy Ferenez „ 
Ocskay Mihály, Javorka György, Biróczy József, Byeli Dániel, 
Boróczy Károly , Okolicsányi Pál , Lelkes József, Zahoránszky 
Vilmos, Gotthard Pál, Rudnyánszky Zsigmond egyenként 2 0  fr. 
Soóky József 50  fr., Brogyányi Jób 60  fr.; Ocskay Antal 80  fr.; 
Szecsey Ferenez 10  fr; Turcsányi Antal 25 fr.; Kazoba József 
8 mérő árpát; Zerdahelyi Viktor 500  mérő rozsot; Turcsányi 
György lOmérő búzát; Brogyányi Konstantin ugyanannyit; Bugá- 
nyi József 25 fr. Blaskovlcs Zsigmond, és Jánoky Miklós ugyan
annyit. Gusztényi János 10 mérő rozsot; Konrád István, Biróczy 

v- Ferenez, Papanek Antal, Thaly Jób, Török István egyenként 10 fr.; 
Krajtsovits János 2 aranyat , Paláslhy Mihály 2 0  mérő rozsot; 
Turcsányi Aloiz 25 mérő búzát; Hodossy János ugyanannyi rozsot; 
Yancsay Pál 5 fr. —■ Egyszersmind küldöttség neveztetett ki, melly 
a’ jövő tavasszal kezdendő építésre felügyeljen.

Sz. C s á v á s. dec. 19én. Küküllő vgye szeretve tisztelt fő
ispáni helytartója, Haller Ignácz gróf ur, az emberiség meleg érzel
meitől buzgó nemes lélekkel viszi azt végbe, mit sok más dúsgaz
dag is tehetne, de tenni felejt. Ugyan is a’ tisztelt gróf a’ mon
dott megyében a’ köznép közt vészesen dühöngő bujasenyv (venerea) 
enyhítésére ’s az azzal vesződök ápolására a’ csupán általa fenálló 
kundi kórházat löbbnemü eleségen kívül 3 5 0  váltó frtal segíté, hol 
1 1 4  szegény lakos nyert így üdves gyógyulást; efölött mind elnöki 
gondos rendelkezése ’s fölügy elése, mind emberbaráli hű fárad o- 
zási ’s költséges áldozatinak köszönhetni, hogy a’ megyében dúlt 
epeláztól meglepett 3197  beteg közűi csak 105 halt meg. Érd. Hir.

Aszódi B. Podmaniczky János ur, ki már a’görcsmirígynek 
hazánkba történt első beütésekor a’szenvedő emberiség vigasztatására 
számos áldozatot lett, ugyané’pusztító dögvésznek közelebb mult 1836  
évben kitörtekor, melly ön lakhelyén Rákos-Kereszturon 41’ lakosok 
nagy részét elragadó , a’ megmaradtakat pedig lelki ’s testi ínségre 
juttató, emberbaráti érzetének nem kevés bizonyságit adá, a’ bete
gek mellé ugyanis, arra való tekintet nélkül, hogy ön jobbágyai é 
vagy nem, orvost és ápolókat rendelt, orvosszereket szolgáltatott, 
sőt a’ lábadozókat jóféle borral étkekkel ’s tűzifával is ellátta, ’s azt 
tovább egy évnegyed folytánál. De még itt sem állapodott meg köz 
jót gyámolgató lelke, mert hogy jobbágyai előtt a’ komor jövendőt 
annál inkább földerítse, azoknak a’ tizedet valamint 1831ben, úgy

most js elengedte ; a* szükölködőket pedig készpénzzel ’s mariiéval 
is megajándékozta. Hála a’ nemeseknek, kik önzésen felülemelkedett 
lélekkel, embertársaikban is tudnak élni ’s örülni! 11. K.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g . Az 5(lik nagygyűlés által másod ízben 
kitett ezen történettudományi jutalomkérdésre : M i 11 y e n b e f o 1 y  á- 
so k vo l t  honi  v á r o s i n k n a k  n e m z e t ü n k ’ k i f e j l ő d é s é r e  és  
c s i n o  s b u l á s á r  a? m. évi december’ 31 dikeig, mint határnapig, kö
vetkező jelmondatu n é g y  pályairat érkezett alulír thoz:

1. V o s o r o . o b t e s t o r q u e  i u d i c e s, u t in s e n t e n t i i s  f e
r e n d i s ,  quod s e n t i e t i s ,  id audeat i s .  Cicero pro Mil. C. XXXVII1.

2. P a t r i a m cum p o s s i s ,  non i l l u s t r a r e ,  s c e l u s  
est .  Cic.

3. P r i m u s  p a s s u s  d i f f i c i l i s  est .
4 . É l m a g y a r ,  ál l  Bud a  még. Kisfaludy Károly.
E’ munkák a’ mai ülésben előterjesztetvén, a’ jelmondatos le

vélkék, bontatlanul, az academiának ’s gróf Széchenyi István másodel
nök úr’ pecsétéivel lepecsételve a’ levéltárba tétettek; a’ kéziratok pe
dig három e’ végre választott rendes tagnak rendeltettek kiadatni, meg
vizsgálás végett. Mellyiké lesz a’ száz arany jutalom, úgy a’ netalán 
határozandó másod, harmad mellék-jutalom, a’ folyó évben tartandó 
Vilik, nagy gyűlés fogja eldönteni. Pesten, a’ m. t. társaság’ kis gyű
léséből, januarius’ 2. 1837. D. S c h e d e l  F e r e n c » ,

t i tok nők.
M a g y a r  t udó s  t árs aság .  — A’ m. academia fő felügyelése 

alatt, Csató Pál 1. tag által T u d o m á n y t á r  czimű folyóirat Xldik , 
vagy is harmadik folyamati harmadik kötete, megjeleni illy foglalattal: 
I. É r t e k e z é s e k .  Statustörténet: A’mostani európai polgári alkotmá
nyok* alapulása. Középkor. (Robertson és Römer után Kis János). Jog
tudomány: Bevezetés a’ természeti jogba (Prof. Csacskó Imre). Műtu- 
do.nány : Az artézi kutakról, honunkra alkalmazva, kőmetszetekkel, 
(id. Bercsényi János). Literatura-történet: A’ franczia szépliteratura törté
neteinek veleje , a’ XVI. század’ kezdetétől a’ XlXd. század első ne
gyede’ végéig (sup. Kis János). — II. Li t erat ura .  Angol lit. (Szalay 
László). —-III. V e g y e s  k ö z l é s e k .  Rándulás Carinthiáb t Glöckner’ 
hegyéig (prof. Szenczy Imre). — Az 1836diki év 4ik, vagy is az egész 
gyűjtemény’ Xlld. kötete februariusban hagyja el a’ sajtót; az új, vagy 
a’ jelen I837re szóló folyam’ négy kötetei Luczenbacher János és Ba
logh Pál r. tagok által szerkeztetve, f. évi martius’ 7d., majus’ 25d., 
aug. 15. és nov. 2d. okvetetlenül meg fognak jelenni. Emlékezetbe ho- 
zatik, hogy ezen encyclopoediai folyóirat’esztendei ára, n y o m t a t ó  pa
p i r o s o n ,  köny városi úton 4 ft. cp. , postán 5 f. 36 kr.; v e i  í nén  
könyvárosoknál 6 fr., postán 7 fr. 36. kr. Találtatnak még példányok az 
első és második folyamatból is Eggenberger József pesti köny városnál, 
kitől minden hiteles könyváros meghozathatja. Pesten, a’ kis gyűlésből 
januarius’ 2. 1837. D. S c h e d e l  F e r e n c z ,

t i toknok.
R ö s z le r  J. Kristóf, a’ „Vereinigte Ofner- und Pester- 

Zeitung“ sokévíi szerkesztője *s kiadója, és a’keszthelyi Georgikon as- 
sessora f, h. 3kán meghalálozoll.

A U S Z T R I A.
Dec. 26án ment véghez Maria Therézia Izabella főhgasz. ün

nepélyes megkéretése II Ferdinand két Szicziliák királya ő fölsége 
számára. Az erre felhatalmazott követ, Gagliati marquis, mondott 
napon tizenegy órakor először is czászár ő fölségéhez járult vala, 
tőle , mint a’ föls. ausztriai ház mostani fejétől, engedelmet nyerendő 
a’ főhgassz. kezét megkérhetni küldője számára. Innét császárné 
ő fölségéhez , onnét pedig Károly főhghez, a’ főhgi menyasszony 
édes atyjához ment, ki őt, udvarától környezve, teljes díszben foga- 
dá, ’s hol küldője kívánságát mind ő magassága a’ főhg mind The- 
rezia főhgassz. előtt előadván, egyszersmind ura’ drágakövekkel gaz
dagon rakott arczképét átnyujtá. —  Egy órakor a’ titkos tanácsszo
bában végbement a’ főhgassz ünnepélyes „lemondása“ (Renunciations - 
act) melly J  föls. udvarnál illy esetekben megkivántató, ’s mellyen 
a’ helybeli érsek, nagyszámú titkos tanácsos, es a’ szicziliai követ 
valának jelen,mint tanuk. Estve a’főhg’s főhgassz e’ czélra rendelt udvari 
társaskör *s zene alkalmával fogadák-el a’ fő udvari hivatalok, s a’ 
diplomatái testület jókivánalit. —  Dec. 28án pedig Károly főhg le
ányostul már el is utazott Trident felé, meddig a’ föls. vőlegény ek 
jükbe utazandik, ’s hol az ünnepélyes összeadás végre fog hajtatni.

Az Alig. Ztgban egy dec. l l é n  költ prágai levél szerint Si
na pénzváltó a’ könnyebb ’s gyorsabb közlekedés kedvéért Bécs és 
Prága közt vasutat kivánna létesíteni. Az ut a hegyek kikerülési
vel 52 mérföldnyire terjedne, ’s a’ költség, mint állítják, 12 mil
lióra menendő. ’S a’ kormányé’ javaslatot igen kész pártolni. —  Dec. 
17ről az Alig. Ztg következő levelet közöl: „A’ maximiliáni erő
sítési tornyok czélirányossága végett, miilyen már .12 készült el 
Linz vidékén, az utolsó hetekben tett próbák a’ magas tervkészítő érde
meit újra fényesen kiemelték. A’ tett rombolási próba után köz« s 
volt a’ vélemény, hogy a’ tornyok tökéletesen megfelelnek czél- 
joknak, ’s ennél fogva igen valószínű ’s hihető, hogy azon tervet, 
mellynél fogvást a’ birodalom nyugati határszéle illy módon lenne 
megerősítendő, még tovább is folytatni fogják. ^Ug} hiszik, a Linz 
és Brixen közti vonalon szándék legközelebb a’ tornyok további fel
állítását folytatni.

M. ACADEMI
KÖNY VT. Á R A /
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A’ cs. k. hadseregnél következő változások történtek : Klebelsberg 

János gr. lovag-tábornok ’s theresie nstadti \ árparancsnok ezen vár kor
mányzójává; Cometti János lovag , altábornagy, Hesseni Emii hg. gya
logezredének második tulajdonosává lett; Lobenstein Vilmos vezérőr
nagy ’s osztályunk (brigadier) ruházat-osztályi felügyelővé rendeltetett.
__Előléptettek: vezér-őrnaggyá Castiglione Henrik gróf ezredes a’ 7.
sz. Reuss huszárezrednél; — alezredesekből ezredesekké: Knőlir Jó
zsef 51 sz. Károly főiig, gyalog ezredtől az 1 sz. liccai határőr gya
log ezredhez; Zagitzeck Károly 34. sz. Benczúr gyalog-ezredtől u- 
gyanazon ezrednél, ( egyszersmind a’ Kalteis gránátos-osztály parancs- 
iroka lett); Calzada Károly 6 1 sz. Rukavina gyalogezredtől 34 sz. 
Benczúr gyalogezredhez. — Őrnagyokból alezredesekké: Belasi Khuen 
Henrik gróf 34 sz. Benczúr gyalogezredtől; Mitis József 60 sz. Wa
sa gyalogezredtől; Müller József 17. sz. Hohenlohe-Langenburg gya
log ezredtől, Hermész Joachim 40. sz. Koudelka gyalogezredtől ugyan
azon ezredeknél, Podewils Károly b. a’ 12 sz. vadászosztály parancs
noka, eddigi helyén, ’s Vonjatschek Antal, az ásász testülettől u- 
gyanott. (Folytatjuk.)

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Telegraphi sürgöny 13ról jelenti, hogy Nemours hg jó e- 

gészségben Toulonba megérkezett. —  A* párisi lapok nem igen 
kedvező részleteket közlenek magányos levelek után a’ dugába dűlt 
eonstanlinei hádszállítványról. Nem érdektelenek a’ következők, mel- 
lyekből kitetszhelik, minő nehézségekkel kelle a’ seregnek küzdenie: 
Midőn a’ marsai visszavonulásra határozta magát e l, az e tárgyi pa
rancsot az lled Hammel folyó másik partján tanyázó táborszemekkel 
is közleni kelle, ’s több katona csakugyan törekedett is átmenni a’ 
szerfölött megáradt folyón, de senki sem hirt átúszni. Az ellenség 
tüzével, hóval, hullámokkal ’s dermesztő hideggel daczolva végre 
berohant a’ folyóba egy gránátos levetkőzve, ’s a’ parancsot zseb
kendőbe burkoltan feje körül övedzé, ’s azt szerencsésen átúszván, 
megbízatását végkép teljesítette. Egy újabb levél azt mondja, hogy 
visszavonulás közben a’ sorban meg nem maradhatott fáradtak ’s'bá
gyadt sérültek a’ kíméletlenül gyilkoló ellenségre hagyattak. Pexoni 
kapitány egyet összeroskadni látott, ’s kérdezé: nem tud e tovább 
menni? „Kapitányom, mond a’ sérült, néhány perez múlva fejem 
el fog választatni derekamtól, vegye el Ön tehát töltésimet, mert 
igen nehezen esnék szivemnek, ha azt kellene gondolnom, ho.gy 
az arábok azokat hazámfijai ellen fogják használni. “ A’ kapitány 
é’ szilárdságot csudáivá leszállóit lováról, a ’ sérültet lovára ülteté, 
’s őt igy , mig maga a’ lovat 6 vagy 7 (franczia) mérföldnyire, gya
log kantárjánál fogva vezeté, szerencsésen a’ guelmai tábor-tanyára 
vitte. A’ hivatalos tudósítások tagadják, hogy a fáradtak és sérültek 
martalékul hagyattak az ellenségnek, sőt azt mondják, hogy mind 
bátorságba helyeztetlek. —

A’ National, kemény czikkelyt közöl a’ eonstanlinei, kudar- 
ezot vallott, szállilványhadról a’ ministerium e llen , mellynek tulajdo
nítja e’ fonák sükert. Miután a’ Moniteur töredék sürgönyét közlöl- 
le, igy szó l:, Mi ezen adat (datum) nélküli sürgönyben nem isméi— 
hetünk Francziaország marsalja nyelvére. A ’ nagy sereg 29ik hir- 
leménye, melly Oroszországból ama’ viszszavonulás borzasztó sze
rencsétlenségét közié, olly kifejezésekben vala szerkesztve, m el- 
lyek, midőn veszteségink terjedelmit tudaták, legalább méltóságot m u
tatlak a’ szerencsétlenségben. Ha e’ sürgöny nem Guizot m unkája, 
úgy csak Nemours hg valainellyik praeceptora körülírása lehet, kire 
tán Clauzel ur bizta volte’ hadszállitvány történetei elbeszélését. Mind
ez azonban csak valósulása annak, mit már rég idő előtt rebes
gettek, hogyt.i. Algier gyarmatot a’marsai által, ’s a*marsait a’ gyar
mat állal kell tönkre juttatni.“ De mit akarnak áltáljában e’ nagy 
események , szemközt azon három igen nagy érdekkel , mellyek 
most egyedül érdekelhetik Francziaországot u. m. a’ dynastia érdek, ’s 
Guizot és Thiers ur érdeke?“ —  Éjfélkor: Ezen eslve sajnálható h í
reket terjesztőnek a’ eonstanlinei hádszállítványról (a’ Moniteur még 
akkor nem adta volt az egész sürgönyt, hanem csak elejéi). Ha e’ 
hírek valók, úgy csekély maradványa jött volna seregünknek Honá
ba vissza. A ’ kormány teljes tudósítást kapott e ’ szerencsétlenség
ről , de kétezer család aggodalmai megnyugtatására csak annyit 
m ond, hogy az expedilioi nem vala várt siikerű, ’s hogy Nemours hg- 
nek semmi baja. Ha a’ sept. 9iki ministerium fenáll m ég , ha m eré
szel a’ kamara elibe lépni, ’s ha az első szózat, melly a’ szószéken 
hallatszani log , nem az egész ministerium vád alá tételét fogja 
sürgetni, úgy Francziaország végre által fogja látni, mit érnek a- 
zon felelősség hiú biztosítékai , mellyeket elibe játszottak.“ —-

A fetrassburgi lap: „A’ takarék pénztárak lélesilése á l
tal a takarékosság felébresztett eszméje és szokása a’ seregnél is 
gyökeret kezd verni. A’ 19ik ezred , melly városunkban lakott, in
nen kiindultakor közel 4 3  ezer frankra kért utasilványokat a’ pá
risi takarék-pénztárra. A’ l ü k  pattantyús ezred , mellynek első ál- 
gyu-telepjei jövő hét folytában érkeznek ide, 33  ezer franknyi 
litasitvánnyal log városunk takarék-pénztárára Strassburgba köszön
teni. E körülmény e’ két ezrednek nagy becsületére válik. —

A eonstanlinei hadszállitás igen ebül végződöd. Egy bonai 
irás n ov. ódáról igy tudósit a r ró l: visszajövénk Constantineből. Á t
kozott egy kaland volt ez; az arábok nem jöttek elünkbe; 3 napig 
Constantine előtt álltunk, 1 4 0 0  hajtólövés tétetett a’ város e llen , 
katonáink kétszer kezdették a várost rombolni; mind híjában. Mi
dőn a visszatérést elhatározták, egy falat enni valónk sem volt; 
a lovaknak három nap óta semmi abrakuk; mintegy 12  ezer a- 
ráb lovag hálunk m egett; azt kelle hinnünk , hogy el kell vesznünk 
mindenestül. Hadiszerünk elfogyott, beteginket hátra kelle hagy
nunk; a sereg pedig negyedrésze veszve van; a’ megmaradtak majd

a’ legszomorúbb állapotban; az elemek harezra keltek ellenünk 
mint a’ moszkvai táborozáskor, hét napig folyvást jeges eső ’s nagy 
hópelyhek vérének bennünket, sok katonánk megfagyott, Trezel 
tábornok m egsebesült, s csak 1000  fegyverfoghaló ember tért vis
sza Rónába. —  Így tehát előre látható, hogy a’ majdan megnyíló 
kamrai ülések igen zajosak leendnek , mert sok idő óta nem volt 
a’ közönség részvéte annyira íelingerűlve, mint a’ eonstanlinei sze
rencsétlen hadszállitás által, ’s a ministeriummal össze nem férő po
litikaipártok innéL jó alkalmat meríthetnek élénk vitatásokra ’s a’ mi
nisterium megbuktatására. Azonban a’ ministerium is részérül m in
dent elkövetett ám, hogy a’ mindenható közvéleményt maga részére 
ismét m egnyerje , ’s uj segédcsapatokat küld A lgierba, hogy a’ 
constantinei veszteség sebhelyét új érdekkel takargassa.

Az afrikai hadküldés siikeréről érkező újabb tudósítások sze
rint a’ veszteség mind holtakban, mind elvesztekben nem olly tete
mes , mint eleinte hitték. Folyvást visszahullonganak ollyanok is, kiket 
elveszteknek vagy megölteknek hittek. Annyi azonban bizonyos, hogy 
a’ visszavonulásban a’ betegeket és sérülteket kénytelen volt a’ se
reg  hátra hagyni, mert semmi szállító szerök ’s eszközük nem volt. 
Kinos volt a’ tovább vonulókra nézve , midőn nem sokára az elma
radlak halálos kiáltásait voltak kénytelenek hallani, vagy még látha
tók is, mikép rohanlak a’ vérszomjas arábok kirántott yatagannalrá 
áldozataikra. Egy elesett aráb táskájában vagy 12  levágott franczia 
fület leltek. —

A’ speyeri lap azon balesetekről, mellyek miatt a’ constantinei 
hadküldemény a’ hirtelen h i d e g  miatt szerencsétlenül ütött ki azon 
felvilágítást adja,  hogy Afrikában, (noha hihetlennek látszik azon 
állítás: mintha ott a’ hideg miatt ezrenkint vesznének el az emberek) 
a’ rögtön időváltozás valóban olly rom lasztó, hogy több példánál 
fogva egy éjen a’ legforróbb légmérsék a’ legdermesztőbb fagyig 
szokott alá szállani. Példa erre többek közt a’ Sudanban utazott Oud- 
ney angol dr. ki megfagyott, és pedig a’ szélesség 14ik —  lépcsője 
alatt. Ugyan is 1 8 2 3 . dec. 26 a  és 27ike közt éjjel olly hideg lepte 
m eg ő t, hogy a’ viz nemcsak a’tányérokon, hanem még a’ bőr-töm 
lőkben is jéggé fagyott. ’8  ez nem hegyek közt történt, hanem si- 
k o n ,  hol messze legkisebb hegyet sem láthatni. ,,A ’ föld, úgy 
mond az angol tudósitó, hihetlen sebbességgel veszti el m elegét, és 
akkor az ég sötét-kékbe borul. Vagy az Oudneyt ért szerencsétlenség 
oka tehát, vagy az hogy a’ szénsavannyal m egtelt föld rendkívüli se 
bességgel szokott kipárolgani.“ Altaljában e ’ kétségbe nem vonható 
történet okát mindeddig föl nem tudták a’ természetvizsgálók födöz- 
ni; Humboldt is megvallja, hogy azt a’ légtan eddig ismért jeleneteiből 
nem magyarázhatni meg. —-

A ’ Jour, des Débats szerint a’ ministerium készületeket tesz 
egy második hadküldésre Constantine ellen, melly minden gáttal da- 
czo ln ifo g ,’s mellynek sükerét semmi sem ellenzendi. Martiusban ismét 
uj hatalmasb franczia sereg fog Constantine falai alatt megjelenni. (Az 
angol torylapok igen örvendenek azon, hogy a’ constantinei hadküldés 
felsült, ’s azt vetik a’ franczia kormány szem ére, hogy Wellington 
hgnek mint első ministernek azt felelte volt a’ franczia kormány egykor, 
hogy Algier elfoglalásakor épen nem szándéklott tartós birtokot szerze
ni magának Afrikában, most pedig ellenkezőleg cselekszik.)

A ’ Moniteur Clausel marsai tudósításából következő jegyzékét 
közli a’ constantinei szállitvány-hadnál elhullott, elveszett, vagy  m eg
sérült lisztek, altisztek és katonáknak: — tiszt elhullott vagy elveszett 
10  , megsérült 16  ; altiszt és közlegény elhullott vagy elveszett 4 4 3  , 
m egsérült 2 8 3 . Duverges ezredes ezen lajstromot az egyes testüle ek 
külön jegyzékeiből szedteössze. Ennélfogva a’ holtak, sérültek ’s elvesz
tek összes száma nem több 7 5 7 n é l, m ég is milly vak és nagyitó zajt ü- 
töltek belő le!

A’ Courrier fran9ais szerint hírnök ment Algierba , melly 
Clauzel marsait Parisba h íja , hogy a’ kamrában első kútfőből ad
hassa elő az óhajtott fölvilágitásokat a’ constantinei szállítvány-hadról. 
A zon csapat, melly a védelme alá bizott élelm iszereket kirablotta, 
vizsgálat alá fog vonatni; azon tábornok pedig Rigny) ki gyáván vi
selte m agát, ’s katonájinak első adott példát m egfutamlásra, hadi
szék elibe fog állíttatni. —  Egy párisi levélben következő helyet ol
vashatni: „Épen most voltam a’ Notre Dametornyán, hogy a’ Szajna 
áradásit Parisban és Paris körül láthassam. A’ torony teli volt. kí
váncsikkal, kik a’ viz alatt álló távolabb partokat ’s a’ megáradt fo
lyót, ’s az áradásokat a’ városban magában szem lélték; a ’ környé
két köd lepte el. Az élénk mozgás tekinteténél sokan azon é sz re 
vételt tették, mi érdekes lelt volna a’ Noire Daniéról egy párisi zen
dülést látni; de nagy ijedelmükre ezen óhajtásuk majd magában a 

• Notre Daniéban teljesült. A’ szűk lépcsőzeten t. i. igen számos nép 
lolonga fe l, mig mások lefelé törekedtek; ebből szorongás ’s ki- 
állhatatlan hőség támadt; néhány elájult, ’s majd félóráig lehetlen 
volt akár le, akár fölmenni. Azonban nem hallottam, hogy más 
szerencsétlenség történt volna, mint hogy a’ hires F alcon kis- 
aszony shawlja ’s az én köpönyegem igen megkárosullak.“

Több párisi lap ’s levelező említvén hogy Rigny tábornok volt 
az, ki olly gyáván viselte magát a’ constantinei táborozáson, család
ja most több párisi lapban azt nyilványilja, hogy ezen becsületsér
tő állításokra egyebet nem felelhet, mint, hogy Rigny tábornok ar
ra kérte m eg a’hadm inistert: nevezen ki hadibiztosságot, melly visele
tét ez alkalommal megvizsgálja. A’ dec. 19ki M oniteur is erősiti 
e ’ jelentést. —

Dec. i 2 é n  estve Paris alacsonyan fekvő negyedeiben nagy 
zavar uralkodott, mivel a’ Szajna folyvást s tetemesül áradozott A
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Szajna magossága már egy lábnyival múlja föl a múlt május 
hónapit. A ’ Gröve-téi* már egészen víz alatt van, ’s az alsó e- 
meletek lakosai sietve hordatják el bútoraikat, mivel a’ viz mindegy
re növekszik. A’ hidak oszlopai egészen viz alatt állnak, ’s a’ ha
jók a’ hid karfáéval egyenlő magosán feküsznek. A ’ Szajna Pari
son mind alul mind felül elárasztó a’ síkságot, ’s meddig csak a’ 
szem hat, csupa viztengert lát. R ouenból, Mavreból és sok egyéb 
helyről sz o m o r ú  tudósítások érk ezn ek , az ezen évszakbeli szokat
lan áradásokról.

JEgy ministeri újságban ezt olvashatni: „Az ausztriai kö
vetség most sokkal szigorúbbnak mutatkozik útlevelek kiosztásában 
Görcz felé. Úgy tetszik , minap némelly gyanús demonstratio mi
att a’ franezia királyi család tagjai éi'dekében olly határozás tétetett, 
melly megmenti őket azon veszélytől, hogy híveik helytelen buz- 
gódásuk által koczkáztassanak.“ —

A ’ la P resse ministeri lapban következő érdekes tudósítás 
foglaltatik: „Valamennyi levél Rómából igazolja rendőrségünk nyo
m ozásit, melly Latour - Maubourg követünk által a’ pápai széknél, 
dón Miguel titkos elutazásáról tudósillalék. E hg, ki olly gyakran 
terjesztett el hasonló h íreke t, hogy a’ hatóságok vigyázatát illy - n e 
mű igaztalan tudósítások állal kilárassza, s eltévelyítse, nov. első 
napjaiban csakugyan eltűnt. De Romában nem hiszik, hogy Fran- 
cziaországon keresztül vette útját, sőt inkább minden oda m uta t, 
hogy ama’ szállitványhadat kiséri, melly Portugál partjain kiszállni 
szándékozik.“.— E gy Napiparancs arra szólitá föl a’ párisi őrség közle
gényeit ’s altisztéit, hogy jelentsék magukat ha kedvük van, az Afri
kába szánandó csapatba lépésre. A ’ napiparancs minden csapatból 
csak 10  legényt kívánt; de átaljában 5 0  jelenté magát.

A ’ kormány végre csakugyan elhatározta, hogy a’ jövő ülés
ben a’ kamráknak ne adjon be javaslatot a’ honi czukorgyártás m eg
adóztatására; ellenben azt is elhatározta, hogy a’ franezia gyarmatok
ból jövő ezukor vámját lejebb szállítsa. E z által mind a’ kél iparág 
óhajtása értelmes ’s előrehaladó kereskedési szabadság érze tében  
fog teljesülni. —

A ’ franezia korm ány, a’ mostani telegraphok helyett, mivel 
azok főleg téli ködös időkben nem igen felelnek m eg a’várakozásnak, 
telegraphokat szándékozik felállittatni. —

A ’ roueni journalnak, melly az esküdtszék által nem rég  főimen- 
tetvén, e’ törvényszéki vitatásokat nem olly helyesen adta, felelős sze r
kesztője ismét törvényszék elé idéztetett. E ’ szerkesztőt a’ közszék , 
elmellőztetvén az esküitek, két hónapi fogságra, és 3 0 0 0  frank bir
ságra ítélte. —

Dec. i9 k é n  Parisban csakugyan fölszállott Green ur óriás 
léghajója.“ Egy párisi levél igy tudósit arról: „Tegnap kezdék az ó- 
riás léghajót megtölteni a ’ Faubourg Poissoniérei laktanya udvarán. 
Az uj utazás czélja Anglia. A’ gáz hatása olly erős vala, hogy már 
tegnap számos katona és súlyos nehezékek voltak szükségesek a’ 
léglapta tartóztatására. Ma délben minden készületen általeslek. Az 
utazást ez Ízben Green uron kivid, m ég ifjabb Gye ur, ’s egy angol 
asszonyság Roscoe mistress teszik. Délután 3 órakor: A ’ léghajó föl
repült, eleinte majd egyenes vonalban, de azután kelet felé. Nagy 
számú embersokaság gyűlt ö ssze , ’s harsány bravoval üdvözlök a’ 
léghajósakat. E gy  percznél kevésb idő alatt a’ ködben egészen e l
tűnt a’ léghajó szem elől A’ sokaság m ár szélyedezni kezde, midőn 
e’ kiáltás harsantm eg: „A’ léghajó leesett“. A’léghajó csakugyanhamar 
alá bocsátkozott a* du Tróné és vincennesi soromp felé. Az 
esés sebességét, úgy látszott, mérséklők magok a’ léghajósak által 
telt készületek. Nem kedvező szél, vagy a’ nedves idő gállák az u- 
tazás folytatását. —

Miliy töm érdek áldozatot tesznek külföldön, név szerin t 
pedig Parisban, a’ csinosbulás és szépítés k ed v é é rt, ezen egy 
adatbul is k itetszik , hogy jelen leg  a’ most em lített városban 4 0  
házat rontanak l e , a’ városház nagyobbitása és szépítése végeit

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ személyi és sajtó-szabadságot tárgyszó viták m ég a’ m. 

évi dec. 12kén  is folyvást tartottak. L opez, a’ belm inister, hű véd
je  volt az indítványnak; ’s az ügy alapos léte bebizonyítására többi 
közt azon körülm ényt hozá föl, hogy előbbi napon 5 carlospártit 
fogtak el Madridban , *s egy caberillát (lázongó czimborafőnököt) ki 
legújabban szinte a’főváros kapujiig nyom ult; ’s hogy egy más sze
mélynél gyanús iratokat le ltek , ki egyszersm ind XVI és XV11I L a
jos mellképeit is magánál hordozá. (M iliy lázadási vagy ellenláza- 
dási tervhez tartozhattak ezek , különösen Spanyolországban, altal
jában nem gondolhatni el.) E zen  kívül megtámadd Lopez a’hírlapo
kat is, m ellyek, úgym ond, a’ sajtószabadságot vakm erőleg hasz
nálják , ’s állitását bebizonyítandó, némelly helyeket nyilván föl is 
olvasott az Espanol, Tribuno ’s egy barcelonai lapbul. E lőadási, 
’s párthiveinek gyám-okoskodási arra bírák az elméket, hogy az in
dítványok 5ik czikke,t. i. a’ szem élyes szabadságol korlátozó, a’ cor- 
tesgyülés állal csakugyan el is fogadtatott, minek következtében a’ 
Tribuno igy nyilatkozók: M ost teljes hatalmok van a’ ministereknek, 
minden előttük gyanús szem élyt a’ canari szigetekre száműzni. E n 
nélfogva mi is félben szakasztjuk hírlapunk kiadását addig, mig kép
viseleti rendszerünk ismét visszaállítva leszen. A lkotmányunk által 
szentesített szabadságiakat olly benső szoros kapcsolat fűzi egybe, 
hogy a személyes szabadság elvesztése a’sajtószabadság elenyészé- 
s é tis  maga után vonja; épen ú g y , mint a’ nemzeti képviselet m eg
semmisül a’ követek sérthetlensége vagyis visszahíhatlansága által.___
Hisszük azonban, hogy e’ zsarnokság nem lesz sokáig ta rtó “ ’s a ’ t.

Hasonlag megszűnik a’ Corsario is. A’ többi lap azonban m egjele
nik ’s föntartja az ellenhatás szavát és szellem ét, az Ecu del Co- 
mercio-n kívül, melly egyetlenegy védelmezője az elfogadott in
dítványoknak ’s a’ bennük fölállított elveknek. A ’ mondottak sze
rint egészen valónak tekinthetni egy madridi levelező előadását, 
midőn igy ir: „A ’ cortes ésm inisterium  ugyanazon töm egbeliek,ug) - 
annyira, hogy a’ m inisterek, mióta erre  engedelm et n y ertek , a’ 
kormányzás ágait tárgyazó minden biztosságba ügyekeznek követe
ket avatni, egyszersm ind segedelm üket megnyerni. Ez által zagy- 
valéka támad a’ törvényhozó és végrehajtó hatalomnak, mellyel a’ 
két erő szép harmoniás m egegyezésének szeretnek ugyan nevezget- 
n i, melly azonban a’ képviseleti orszaglás lényegét fenekestül m eg
ron tja , fölforgatja. Annyi való, hogy mig a’ hatalomnak e’ közös 
birtoklása fönáll, addig bátorságositva lesz a’ kormány a’ közszabad
ság ellen intézett rendszabályok gyakorlatára nézve; m ert a’ spa
nyol követ koránsem tekinti magát ama’ szabadság védjének, hanem 
tartom ánya korlátlan hatalmú urának; ’s e’ szerin t, néhány tiszte
letre méltó tagot kivéve, azt mondhatni: annyi a’ király , mennyi 
a’ követ. Lehető azonban, hogy ez alkalommal is meg fognak ha- 
zudtoltatni tartományaik ( választóik) által; a’ mi már harmadizben 
fogna történni; ’s talán oda jutand a’ dolog, hogy kinszerítve lesz
nek a’ követek azon rendszabályok m egtartására, melly eket meg
bízóik elejökbe szabtak , ’s e ’ szerint teltleg vissza lesz allitva »’szö
vetkezés. Cataloniára nézve legalább igen bizonyos, hogy a’ cortes 
által a’ ministeriumra ruházott rendkívüli fölhatalmazást igen rósz 
néven fogadandják, ’s annyival inkább, mivel a’ cortes igen kévés
sé méltánylá Rarceíona városi és tartományi küldöttsége elő terjesz
té s i t ; pedig általuk a’ néphez bocsátott fölszólitásaikbul egész vilá
gosan kicsillámlik azon gondolat, hogy kényük szerint eselekhetnek 
ugyan a követek ’s m inisterek saját házukban, t. i. Madridban a’ 
gyülésterem ben ; de hogy szükség esetére küldőik is tartottak főn 
magoknak otthon hasonló jogot. Valenciában m ár alattomos szikra 
izzik a’ mostani kormány ellen ; Andalusiában pedig annyira gyű 
lölik, azt hogy Mámon Narvaeznek csak néhány szóba kerülne 2 mii 
liónyi földijét ellene fölzudítni.

A’ rendkívüli fölhatalmazás indítványának elfogadtatása és 
Spanyolország egyéb politikai és had-viszonyai tárgyában követke
zőleg ir egy madridi levelező: Tegnap (nov. 8kán) fogadtatott el 
a’ rendkívüli fölhatalmazás í§)2 szóval 4 3  (későbbihir szerint l)4el 53) 
ellen; olly többség, mellyel senki sem hitt volna. Ki a’ követeket ism eri, 
nem csudálkozik, hogy nekik a ’ föllengősdiek (exallados) személyes bá
torsága szintoliy kévéssé fekszik szivükön , mint a’ carlosiaké. —  
Legnagyobb nyomorúság azonban az , hogy Spanyolországnak 
egyetlenegy férjfia sincs, ki őt e’ tömkelegből (labyrinth) kiszaba
díthatná. Csupán a’ hazáért igazán buzongók által történhetnék ez 
m eg; de akkor nem lehetne tovább folytatni azon ezudar cselszö- 
vényes hajhászást, mellynek kitűzött czélja csak zseb-töltögetés, ’s 
ezer ollyan fogna kenyér nélkül maradni, kik a’ nemzet veritékit 
emésztik. Mivel pedig mindenkor csak ugyanazon körből választ
hatni; a’ ministerium létezésének kérdése fordulván e lő , mindany- 
nyiszor inkább az eddigi tagokra esnek a’ szavazatok, mint más 
uj szem ély re , ki egy hajszálnyival sem lenne jo b b , sót talán a’ 
már kivíttakat is el lehetne általa veszteni. Valljon mi nyereség 
lenne, ha p. o. Mendizabal elnökké, vagy Olazaga, Carrasco 's társai 
ministerekké választatnának? A ’ congressusban ülő 5 0  —  6 0  mu n 
kálkodó veszthetné ei legfölebb is hivatalát vagy kinézéseit. ö r- 
szággyülésileg a’ ministereket csak erős cselszöyény dönthetné 
m eg, mellyel azonban most fölötte nehéz volna koholni, mert a’ 
valódi Mendizabal - pártiak ’s az Isturiz és Fusioni régibb párttal 
egyesült feíekezet külön vált része, nem csak számra nézve erő t
len , hanem erkölcsi hitele is csekély ’s a’ t. Egy másik levelező 
pedig igy nyilatkozik: Egyike a’ legnagyobb, legveszélyesb zavarok
nak azon politikábul ered , m ellyet az angol kormány a’ félszigetre 
nézve követ. E ’ kormány azt Ilivé, hogy a’ föllengősdi párt, »Spa
nyolországban az egyetlen Angliához szító felekezet , gyámolitása 
által magáévá lehetendi a’ constilutio győzödelmébüi áradandó 
hasznot. N em akaráátlátni, hogy e’ felekezet, melly a’ szabadelmü 
pártnak csak egy parányi ré sze , nem bir egyéb létszerekkel, mint 
mellyeket neki 1 8 3 5 k i május óta Viliiers szolgáltatott. Spanyolor
szág alkotmányi ügye már sokat szenvede ’s fog m ég szenvedni 
ezen angol bonyolgatás miatt, mellynek kártékony befolyása az e- 
gész országban alig ezer főre menő párt ügyét mozdítja elő , ’s 
melly az állal, hogy term észeténél fogva csak erőszakos eszkö
zökhöz vagy az igazi szabadelmü párt nézetivei is ellenkező rend
szabályokhoz folyamodik, Spanyolország újra születésének legna
gyobb akadályt vet.“ Ismét egy másik levelező a’ közérzelm et 
igy tükrözi: „Számos hazafi-szózat emelkedett a’ spanyol szabad
ság lerontása e llen , ’s a’ barcelonai polgárok példáját (kik, mint ezt 
m. évi lapjainkban irtuk, a’ személy- és sajtószabadság elnyomatá
sa ügyében ellenmondást küldtek a’ corleshez) hihetőleg Saragossa, 
Valencia és Cadix is utánozandja. A’ ministerium alkalmasint m eg
fogja bánni m ég idővel, hogy illy cselekvényekre szolgáltain okol, 
mellyek vége tartomány-szövetkezés is lehet. A’ dolgok ezen állása 
pedig annyival figyelmeztetőbb, mivel azon győzelmi tudósítások da
czára is, mellyek inkább csak auslerlitziszerű diadalhoz illenének , a’ 
hadsereg teljes erkölcsi romlottságban tesped. A’ nem zetőrség ’s 
rendes katonaság közt határtalan az egymás elleni keserüllség. E z 
nem tudja megbocsátni a’ milicianoknak a’ 4ik lázangolt ezred elnyo
matását M adridban, ’s az ebbül származott agyarkodás olly nagy ,



vagyunk a’ harczot még jó ideig folytatni. — % 0rki lapok szerinl 
nov. 25rő l: Van-Buren megválasztatása az elnökségre egészen bi
zonyos, de többsége alig lesz nagyobb 2 5 — 30. szózatnál. Van-Bu— 
ren Jackson tábornok politikáját fogja fotytatni, melly demokrataibb 
az amerikai whigekénél. Főleg az egyesült statusok bankja eilen 
fog dolgozni, melly a pennsylvaniai status szabaditéka alatt újra 
létesült. A’ pénzvásár folyvást javul. —

„Shakespeare“ nevű Üjyorkból nov. 30án indult gőzhajó jobb tu
dósításokat hoz Jackson elnök egészségi állapoljáról. 24 óra alatt 
a’ 7 5 észt. aggnak 4 0  unczia (80 lat) vérét vették. De minden or
vosszernél hathatósabban munkált jobbulására azon örvendetes hir, 
hogy barátja, Van Buren, megválasztatott elnökké. —  A’ szokott bo- 
csálványt (Erlass) dec. Bán vala szándék benyújtani a' congressusnak. 
Mint hiszik,legfontosb pont benne az, melly a* texasi villongást érdek- 
lendi. A* bocsátvány, hir szerint, azt is ajánlandja a’congressusnak, 
hogy az elnök négy évigleni hivataltartása még egyszeri megválasztha- 
tás engedelmével 6 évi elnökséggé változlassék, mellynek lefolyása 
után isméti megválasztásnak semmi esetben sem lesz helye.

A’ Times levelezője Philadelphiáiból, ki magát ez úttal nem 
„genfiutazónakhanem  „Americusnak “nevezi, nov. 24ről azt írja, 
hogy Van Buren Márton mintegy 20  szótöbbséggel választatott meg 
a’respublica elnökének. A’ déli statusok több szózatot adlak neki, mint 
várták. Ellene főleg a’ quäckerek dolgoztak, például Ujjerseyben, 
hol igen számosak községeik, nyolcz szózatot adtak Harrison tábor
noknak. Jackson az orvosi hirlemény szerint ugyan már jobban van, de 
a’ Globe, melly a’ kormány orgánuma, még nem meri állítani minden 
veszélyen túl létét. —-

Oct. 22én halt meg Ujyorkban Marsilio de Teruel dr, utolsó 
gróf M o n tezu m a  ivadék ’s női egyenes vonalon a Mexicón egykoi 
uralkodott ház végsarjadéka. Első rendű spanyol grand volt ő, de szabad- 
elmü nézeteiért "száműzetett Spanyolországból. Innen Mexicobamenl 
honnan némi politikai mozgalmakban részesülte miatt elűzték; azon
ban Ujorleansban még is nyugpénzt húzott a’ mexicoi kormánytól. —

A ’ íVL Chronicle levelezője igen csudálatra méltónak mondj 
’s valóban az is, hogy olly hatalmas status, mint az éjszakamerikai t 
gyesült statusok, a’ maroknyi indián néppel semmire sem mehet. Lei 
utolsó tudósítás szerint Floridából Gall kormányzó csúfosan volt ken 
télén visszavonulni Az amerikai nép jobb része érzi, hogy a szegéi 
indiánokkal gyalázatosán bánnak. —

É js z a k a m e r ik a i  e g y e s ü l t  s ta tu so k . Talán soha se 
ért országot olly kérdés, minő most az egyesült statusokat. IIgy* 
is ezen országnak pénztárában 1 8 3 7  jan. lé n  4 6 ,5 3 0 ,3 2 0  d( 
lárja lesz kész pénzben (majd harmad fél száz millió váltó forint.) 
tömérdek mennyiség az egyes statusok közt fog bizonyos, mái 
-dolgozott arány szerint felosztatni. E’ történet a tengermelléki 
rosokban tömérdek kész pénzt hozand forgásba, minthogy ai 
pénzösszeségből sokat fognak discontózásra fordítani, ’s a’ nyu{ 
ti statusok kereskedőji annak nagy részét Ujyorkba, Philadelph 
ba, ’s Bostonba küldendik. A’ Washington-Globe azt mondja e ’ 
kintetben: „A’ congressus legközelebb ülésében minden erővel < 
fogunk törekedni, hogy a’ status-pénztárban semmi fölösleg se 1 
moztassék össze; azért is rajta leszünk, hogy a’ vám-árszabás 
szállítassék, valamint a’ slatusföldek ára is, e’fölött azok speculans 
nak csak korlátozatok mellett adathassanak e l .“ —  Egy másik 
merikai lap m egjegyzi, hogy a’ nemzeti jövedelmek fölöslege 1 
nagyobb gonosz, inellytöl valamelly országnak félnie kell. „Be 
gasztaló m egjegyzés ez , —  felkiált a’ M. C hronicle , melly e ’ tud« 
tásokat közli, —-az európai statusokra nézve, mert hisz azoknak 
„gonosztul“ soha sem kell ’s lehet tarlaniok!“ —

S C H W E I Z .
Bonaparte Lajos nov. 17ériil Port-Iouisból 2ik levelei 

irt édes anyjához, mellyben annak jelenti, hogy N ewyorkba fog 
vinni; honnét ő az egyesült statusokat egészen beutazandja ’s 
után a’ földet *s lakosokat kiösmeri, magának állandó lakhelyet 
lasztand. Föltétele mezei gazdaságot űzni, melly czélra József bá 
já t, a’ már Amerikában lakót, keresi-föl ’s kéri meg , hogy t 
egy darab földet vegyen; mihelyt későbben látni fogja, hogy éd< 
anyja egészségi állapotja, veszélyeztetés nélkül, megengedi ann 
Amerikába jövendhetését a’ nagy oczeánon át, ő maga lesz első, 
azt kérni fogja, hogy falusi magányát szerető fiával ossza-meg. E 
ri végül, hogy vadász készületit’s könyveit küldje-el neki, ’s jelen 
hogy a’Strassburgban nála voltpénzt (6 0 0 0  frank) ismét viszszakapta.

P O R O S Z  O R S Z Á G .
Poroszország még mind eddig meg nem tudott llassh 

val az uj kereskedési szerződés iránt egyezni. Mondják, a’ berlii 
udvar most azt fogja elvárni , hogy a’ sz. pétervári udvar tegye 
lépéseket, mielőtt e ’ tárgyba újólag bocsátkozik.

A* porosz status-ujság szerint dec. 7kén délután B^kor 
Friderika Dorothea Lucza Philippina porosz herczeg^zszony  meg 
halálozott. Az elhunyt Radziwil Antal hg özvegye volt. Miután n é  
hány napig roszul érzette magát, tüdőguta vete véget éltének. Szül 
1 7 7 0  majus 2 4 én , atyja Ferdinand porosz hg voIt 11 fn d n k  ki
rály testvére. —  ,
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hogy a’ katonaság egy része sokkal szükségesbnek tekinti a’ nemzet
őrségen boszut állani, mint a’ carlosiak ellen csatázni.“ A léktelen- 
kedési szellem az idegen segédsergek közt is elharapózott, mellyek 
vezérei ’s főtisztei minden munkátlanság ’s balszerencse okának a’ 
spanyol vezérek ügyetlenségét ’s a’ kormány fizetésbeli szószegését 
szidalmazzák. A’ st. sebastiani történetek után Evans ezredében, a 
4ik és lOik ezred is elégületlenségi forrongásra tört ki, ’s nagy számú 
tiszt kiváná elbocsáttatását.

A N G L I A .
A’ ministeri párt közt nagyon kezd azon gondolat terjednitmikép 

a’ ministerium tagjainak szabadságára kell hagyni, hogy a* nagy sta
tus-kérdésekben saját lélekisméretjök szerint szavazhassanak, a’ nél
kül, hogy a’ kormány mint kormány testületesen ellenszegülésbe 
bocsátkozzék. E’ gondolat dec. 14én egy déli Devonshireben tar
tott reformer-lakomakor nyilványosan mondatott ki ’s a’ jelen volt 
számos gyűlés helyeslé azt. —  A’ Times illy czim alatt: „A’ csecse
mő mint Agitator!“ közli a’ dublini nemzeti egyesület vilatásit, ’s em- 
liti, mikép O’Connel tizennégynapos unokáját, ifjabb O’Connell Da
nikát, ebbe tagnak ajánlotta volna, ’s az hangos öröm jelentéssel fo- 
gadtaték. Az egyesület folyvást nagy előmenetelő.—  Garcia asszony- 
ságMalibran énekesnő anyja már most maga jeleni meg Manchesterben, 
vője küldetéséből, ki Brüsselben veszélyesen nyavalyog, leánya kiása
tása végeit valahára engedelmet eszközölni ki. — A’ hires Carlile , ki 
egykor a’ keresztyénség ellen ir t’s tartott beszédeket, ’s azért több 
évig fogva is ült, most Barnsleyben a’ színházban leczkéket tart a’ 
biblia történeti titka és tudománya fölött. Noha Carlile, úgymond egy 
lap, deismusát megtagadta, a’ keresztyén dolgokrul azért m égis i-  
gen különös fogalmai vannak. —  Az udvari lap szerint az udvar dec. 
18ától 28 ig  gyászt öltend X. Károly halála következésében.

A* botránkoztató napi krónika (Chronique scandaleuse) most 
főleg e’ történettel foglalatos: Ros tory lord arról vádoltatik, hogy a’ 
divatos (fashionable) londoni clubokban nagy mennyiségeket csalt, mi- 
miatt az előkelő világ, ’s a’ hirlapok, mindenük politikai szinéhezké- 
pest, igen élénk részt vészén a’ dologban, mellette vagy ellene. A’ lord 
a’ szárazföldre utazott.

A’„királynéi megyében“ Irlandban nem rég bizonyos protestáns 
lelkész egy tistviselő ’s egy csapat rendőr katonaság kiséretiben bírói 
végrehajtást akart tenni meg nem fizetett tized miatt egy kath. paraszt 
ellen, mire mintegy 5 0 0  paraszt gyülekezett össze puskákkal, pisz
tolyokkal, vasvillákkal, ’s egyéb illyessel fegyverkezve, az adós háza 
előtt, ’s erőszakos ellenállással fenyegetőztek, úgy, hogy a’ végre
hajtó legénység a’ több számú ellenség elől kénytelen vala visszavo
nulni. Néhány nap múlva csak azonpuszta hír, hogy az előbbi végrehaj
tási próba ismételteim fog, több mint 2 0 0 0  fegyveres embert gyűj
tött össze. —

A z angol földmivelő egyesület évenkénti gyűlése Londonban 
dec. i3 á n  történt. A ’ többi szónok közt .Spooner neki esett Robert 
P eelnek  ’s arról vádolta ő t , hogy P ee l 1 8 1 9 ik i rendszabálya az , 
m ellynek súlyos következései alatt m ég mindegyre nyög a’ földművelés.

A ’ parliament elibe terjesztett jegyzékek szerint az 1 8 1 6  —  
1 8 1 8ig  és 1 8 3 3 — 1 8 3 ö ig  lefolyt három év alatt megbomlott britt 
hajók számviszonya igen az utóbbi három év kárára üte ki. Az előb
bi három évben ugyanis csak 1 1 1 4  hajó romlottineg el, ’s 8 9  hajó ve
szett el egészen , összesen tehát 1 2 0 3 ; az utóbbi három évben pe
dig 1 5 7 3  romlott m eg, ’s egészen 1 2 9  veszett e l ,  mi mindössze. 
1 7 0 2 re  megyen. A' hajóteher értékét áltáljában 5 0 0 0  font ster
lingre (5 0 ,0 0 0  pengő fr.) tehetné —

A M E R I K A .
Az e g y e s ü l t  s t a t u s o k b a n  legújabb ujyorki (nov. 1 7ig éró) 

hirek szerint a’ pénzvásár ismét emelkedni kezde. —  Az elnökvá
lasztás eddig ismért verseny habozása semmi kétséget sem hagy 
az iránt, hogy Van Buren leend győztes. —  A’ mexicoi követ 
Washingtont elhagyta, m ert, mint bucsujegyzékében mondja, az 
egyesült statusok seregei Mexico határszéléhez közelitettek (Texas 
határi felé) ’s igy Mexico legfontosb érdekei képzelt veszély árnyé
kának áldoztattak föl. Azonban a’ követ e’ lépést saját felelőssége  
alatt té v é , mert a’ mexicoi kormánytól arra meghatalmazva nem  
volt, de hihetőleg javalni fogja tettét amaz. —

Üjyorkból nov. 25ről érkezett levelek Jackson elnök halálát 
emlegették. Azonban Liverpoolba nov. 2 5 ig  terjedő levelek e’ hirt 
meghazudtolják, ’s csak azt erősítik, hogy Jackson nov. 22kén  
est ve igen roszul lett, ’s erős köhögés ’s vérhányás lepte meg őt, 
de a’ rögtön alkalmazott gyógyszerek a’ vérhányást azonnal m eg
szüntették, ’s az egy ideig halálréven forgott elnök már minden 
veszélyen túl van, sőt jobban érzi magát.

Washingtonból oct. 29ről Írják hogy Buttler F. Benjamin i- 
deigleni hadititoknokká neveztetett. —  Carnie tábornok a’ Texas 
határszélein tanyázó sergek parancsnokságából visszahivatolt ’s ez 
Arbuckle tábornokra bizatott. —  Brookes erősségből Floridában 
octob. 8ról jelentik: „Néhány nap előtt tért vissza egy barátságos 
Krik-indián főnök, ki az ellenséges Seminolokhoz küldetett békére 
bírni őket, ha lehet; de küldése czélját nem érhette. A Sem ino- 
lok vezére következő szókkal bocsátotta őt el magától; „„Mi már 
többször megütköztünk a’ fehérekkel, ’s mindenkor győztesek vol
tunk. Sok fehér országunkba jö tt, ’s mind megöltük őket, veletek 
is úgy tennénk. A ’ háborút a’ fehérek okozták, ’s ók maguk készt

ették magoknak az ágyat, most hát nyugodjanak rajta. MC készek
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F O G L A L A T :  Magyart»r»*ág (kinerezpiek; Rihar a’ kisded-óró intézet ügyében; Kopácsy jótékonysága; Ung áradása; Milos hg, Lazarovich és Ilaxich; kamrai 
tudósítás. Különféle. ) Ausztria ( hadsergi előléptetések. ) Portugália ( portoi elégületlen»ég ;lissaboni őrsereg nyilatkozása; követválasztások.) Spanyolország 
(a* c o r te s g y ü lé s i  munkálatok ; a’ személyes szabadságkorlátozás ’• kettős k a m r a i rendszer elfogadtatik ; Mendizabal pénzkezelése ; hadi hírek, Bilbao ál l;  Narvaez 
és Itibero Madridban ’s a’ t. ) Anglia (O’Connell a’ szegényi adó allen; Malibran tetemei e lvitethetése; elegy). Francziaország (Kigny és Clauzel s a t.) 
Németalföld (Belgium elleni pattogások a’ 2ik kamrában.) Svédország, Amerika. Németország. Gabonaár. Pénzkelet.

M A G Y A R  O R S Z Á  G.
0  cs. k. fölsége nemeskéri Kiss helytartósági tanácsnok urat 

cs. k. tanácsossá ’s a’ status-tanácsban másod iktatóvá kinevezni; az 
udv. m. kanczelláriánál fogalmazó Tibolt Lászlót pedig- a’ statusta- 
nács tisztszobájában alkalmazni méltóztatott.

R u d a .  Dec. l l é n  a* m. nyug-pénz-intézet választmánya L o
vász András helyt, tanácsnok ur elnöksége alatt ülését tartván, bold. 
Ösváld István igazgató ’s kam. tanácsnok helyébe szinte kam. tanács
nok Eötvös Pál ur választaték igazgatóvá, Rurgmann Károly ur pe
dig al-igazgatóvá.

Zim ony: Milos bgő magassága az austr. udvarhoz folyamodott, 
hogy az ujdon alkotott szerb törvénykönyv megvizsgálására L aza- 
rovich Vazul zimoni polgármestert ’s kapitányt, és Haxich újvidéki 
tanácsost, mint a’ magyar törvényben ’s törvényes eljárásokban jártas 
és tapasztalt férfiakat, maga mellé nyerhesse. A ’ föls. udvar nem ké
sett bizodalmas kértének eleget tenni, ’s a’ munka nem  sokára éleibe 
lép. M ennyire szivén fekszik Milos hgnek országa művelődése ’s 
haladása, megmutatja az által is , hogy tőlünk folyvást művészeket, 
tudósokat és kézműveseket édesget saját földére.

Ns. B i h a r  megye m ég múlt évi aug. végén tartott közgyűlé
sében indítvány tétetett a’ népnevelés fontos tárgyában. Fris em lé
kezetben lévén t. i. m ég , hogy a’ nagyváradi gyújtogatások (lásd m. 
évi lapjaink t. számát) roszúl nevelt gyerm ekek által történtek: senki 
sem volt a’ RR. között, ki a’ kisdedóvó intézetek szükségéről kétel
kedett volna, ’s küldöttség is neveztetett ki, melly illy nemű intézet
nek a’ m egye keblében fölállítására tervet készítsen. M egemlítjük ez 
alkalommal, hogy a*' P esten , Festetics Leo gr. elnöksége alatt ala
kult kisdedóvó egyesület most Tolnán tanítókat nevelő intézetet állít, 
*s fölszólítunk mindenkit az erkölcsiség ’s em beriség nevében az 
illy jó tékony’s nem es czélu egyesületben'! ré szv é tre ; különösen p e 
dig hazánk lelkes leányit is azon gyöngéd érzésnél fogva, melly 
nemeknek oily  tiszteletre méltó sajátja. Az egyesület tagjaira azon 
kötelezés hárul, hogy minden tag egymás után következő 6  évre, 
esztendőnként 6 p. frtot az egyesület’ pénztárába fizessen. —  Sok 
az , mivel a’ társas élet nagy körében az em beriségnek tarto
zunk ; egy egész emberi élet ’s munkássága alig képes ezen adó
nak egy csekély részeit is leróni, ’s boldogok azok, kiknek a’ ked
vező szerencse virágokat hinte a’ kötelesség ú tjá ra !

U n g v á r :  Dec. 1 Óén rögtön veszély érte városunkat, az 
Ung folyó ugyan is hirtelen olly magasságra duzzadt, hogy egy pár 
óra alatt (délután három órától m integy ötig) a ’ város nagy része 
el vala borítva. A ’ borzasztó estre m ég borzasztóbb éj kövelkezék, 
m ert a’ féktelen vizár a’ város 6 utczáját majd egészen elsodrá , a’ 
lakosokat padlásokra szórítá, ajtón ’s ablakon rohanván ki és be. —  
A z Ung partján mindenütt roncsolt házak , vagy csupa puszta ház
helyek viselik a’ dúló vész’ szomorú b é ly eg é t, ’s épületek és jól 
müveit kertek helyén most mindenütt a’ nedves elem terjeszté-el 
birodalmát. A ’ kár, melly városunkat érte, szemmel láthatólag töm ér
dek nagy. Az áradás éjfél-utánig tarto tt, ’s ekkor lassacskán apadni 
kezdett, de olly aránytalan m értékben, hogy m ég másnap is csolna- 
kászni kelle utczáinkon. Csak ekkor tűnt szemünkbe a’ rém itő pusz
tulás, a’ dúlt város siralmas arczulatja. Emberi élet csak három m a
radt áldozatul; de számosán átszenvedék a’ fenyegető halál minden 
ijedelmeit. Nemes önfeláldozással ragyogtaták e’ veszélyben em 
berbaráti érzelmeiket Munkácsy János kam. praefeclus, és Besz- 
terczey József, ifjú orvostanár, kik saját életük veszélyezletésivel 
számos fuldoklót ’s veczkendőt ragadtak ki a’ lucskos halál torkából.

C s e s z n e k :  Azon számos jótétem ény k özö tt, mellyeket 
Kopácsy József veszprémi püspök b. tit. tan. u r , a’ haza ’s m egyéje 
körében polgártársba ollyan bőven ’s annyi foganattal árasztani ke
gyes, s mellyeket a’ hazával e’ hírlapok is koronként tudatának: most 
újra nem hallgathatjuk el, mikép tisztelt püspök u r, a’ falusi iskolák 
viragoztatására a’ szegényebb so rsú , de iparkodó tanítványokat kér. 
tudományi s más egyéb czélszerű magyar könyvekkel ajándékozgatni 
m eg nem szűnik; a’ serényebb tanítókat ebbeli szorgalmok’ folyta
tására nagylelkiíleg osztott jutalmakkal serkentgeti; ’s hogy az iskolák 
felvigyázóit, t. i. az alpereseket kötelességük teljesítésére nem csak 
paranccsal kötelezi, hanem ’s főleg atyai kegyességgel ösztönöz
vén, eddigi fizetésüket, saját erszényéből 66  for. 3 0  krral nagyob- 
bítá; azonfelül közülök mindegyiket, uj csinos nyomtatású szent- 
írással, Krammernek az isteni tudományról, F e jér Györgynek az 
oltárt szentségről, Szkalniknak a’ vegyes házasok vallás iránti kö
telességükről irt munkájával, ’s a’ „ Tudományos gyűjtemény u egész évi 
folyamatával olly végre ajándékozá m eg, hogy azokat a’ kerületi 
plébánosokkal ’s egyéb tudomány-kedvelőkkel olvasásul mindenkor 
közöljék. Áldás és hálaérzet koszorúzzák az illy nemes tetteket.!

N a g y  s z o m b a t :  Városunkban artézi kút készül, az egészsé
ges viz sajnos hiányát czélszerüleg pótlandó. A ’ lakos polgárok e ’ 
hasznos czélra # 5 0 0  pengő forintot szántak.

I v a p r o n c z a  (Horvátországban) f. h. 23án egy szegény vak 
koldus, Cibulie Mihály felesége három gyermeket szült egyszerre, 
kik azonban születésük után nem sokára elhaltak.

Ka ma ra i  t u d ó s í t á s o k :  Ő cs. k. föls. m élt megengedni, 
hogy a’ klenaki harminczad úgy nevezett kereskedési hivatallá e- 
meltessék, egyszersmind hogy az otli 30czados fizetése három 
száz forintról négyre, kezességi pénze pedig 3 0 0  torintra neveltes
sék , végre hogy az újon fölállítandó irnok-hivatalnák 3 0 0  forintnyi 
fizetése legyen # 0 0  fr. kezességi pénzzel, ’s illő szálláséijjal. —  
A ’ m. kir. kamara a’ buchovai pajtaőrt Sztrakovits Károlyt ottani má
zsamesterré, helyébe pedig vágujhelyi fizetésiden sóhivatalpraktikans 
BrhlovitsJózsefet; sóvári mázsamester Talian Ferenczet ottani teher- 
állapítóvá (Tarrirer) ’s Martinyi Ferenez ’s Berzeviczy Gábornak erre 
következett fokonkénti előléptetése által megürült helyre Filler Gá
bor elsősópajta-ügyelőt, ’s ismét Eller Antal előmozdítása által m eg
ürült másod-ügyelői szolgálatra Kapeller Antal íizetéstelen prakti- 
kanst nevezte ki. —  Mármarosban königsfeldi alerdősz Schiffner 
József meghalt; Dreyer József pedig Körtvélyesre tétetvén által, a’ 
hruszturai alerdöszség megürült. —  Kricsfalusy Sándor halála által, 
tapolezai sz Péter és Pál apátságában az inspectori hely üresen ma
radt; valamint a’ verespataki bányász-irnoki helyis.

A U S Z T R I A .
Kapitányokbul őrnagyokká lettek: Allemann Vilmos a szál- 

lásrnesteri kartól 44 sz. Albrecht herczeg gyalogezredhez , egy
szersmind főhadi kormányszéki segéddé Morvaországban ; Melczer 
István 34 sz. Benczúr gyalog ezredtől 40 sz. Koudelka gyalogezred
h ez; Jurinich István 34 sz. Benczúr gyalogezredtől 19. sz. Hessen- 
Hornburg gyalogezredhez; Lichtenstein Eduard hg. 43  sz. Gollner 
gyalog ezredtől 34 sz. Benczúr gyalogezredhez; Rittersheimi Riera 
Károly 17 sz. Hohenlohe Langenburg gyalogezredtől ugyanott; Gaz
da Ferenez a’ 15 sz. második székely határőr-gyalogezredtől a’ 14 sz. 
első székely határőr-gyalagezredhez; Sajatovich Antal a’ 7 sz. brodi 
határőr-gyalogezredtől a’ 2. sz. ottocsáu yi gyalog-határőr-ezredhez; 
Allassy Antal a’ il-tő l a’ 4dik vadász-osztály parancsnokává; Föld- 
váry István 9 sz. Miklós orosz czár huszárezredtől ugyanott; Crene- 
villi Folliot Károly gróf a’ 2. sä. Ferenez főhg vasasezredtől ugyan
ott; (egyszersmind Ferenez modenai hg. ő magassága segédtisztje); 
Hódi Jakab a’ sdik sz. pattantyús ezredtől ugyanott: Vessely Ferenez 
az illyr-belsó ausztriai pattantyús-osztálytól a’ csehországihoz ; Birago 
Károly a’ szállásrnesteri kartól ugyanott; és Berkich Mihály a’ 10 sz. 
első bánsági határőr - gyalog - ezredtől károlyvári hely-őrnaggyá. — 
Piret de Bihain Antal b. a’ 44 sz. Albrecht hg. gyalogezrednél ezre
des Albrecht főhg. udvara intézőjévé és Strachwitz Károly b. a’ 3. 
sz. Minutillo dragonyosezredtől alezredes, ’s morvái fő hadi kormány- 
széki segéd ó cs. k. magossága Károly Férd. főhg. udvara intézőjévé 
lön. Mastrovich Miklós a’ 19 sz. Hessen-Homburg gyalogezrednél őr
nagy, a’ Mitis gránátos-osztály megürült parancsnoki helyére; Weiu- 
huber József, a’ 3. pattantyús-ezrednél őrnagy theresienstadti pattan
tyús osztály-parancsnokká neveztetett. Nyugalmaztaltak: Milges Sán
dor b. 40 sz. Koudelka gyalogezredtől ezredesi ranggal ’s fizetéssel; 
Schmiel László 17 sz. Hohenlohe-Langenburg gyalogezredtől bértolda
lékkal; Raffaglia Bertalan 4 7 sz. Kinski gyalogezredtől, mind alezredes; 
— Kalteis János 37 sz. Máriássy gyalogezrednél granátos-oszíályi pa
rancsnok, és Kobaszicza György 7. sz. bródi határőr gyalogezred
től,  alezredesi ranggal ’s bérpótlékkal; Brenner Fridrik károlyvári 
helyőrnagy bérpótlékkal; Ölbey Ferenez 9. sz. Miklós orosz czár 
huszár-ezredtől, őrnagyok mindnyájan. SeuíTert Károly a’ Sdik és 
Steyskal Ferenez az 3ik pattantyús ezredtől, kapitányok, őrnagyi rang
gal ’s fizetéssel; — Lindauer Bertalan a’ velenczei pattantyús osztály
tól alkapitány, őrnagyi ranggal ’s kapitányi fizetéssel. — Kiléptek: 
Waldstein-Wartenberg Antal gróf őrnagy az i sz. császár huszár
ezrednél, katonai rangja megtartásával, és ő magassága Hessen-Phi- 
lippslhali Károly hg. őrnagy. — Külföldi rendeket ’s azok viselésére 
legfensőbb engedelmet nyertek: Schneider Károly báró altábornagy 
nyerte a’ baadeni nagyhgi oroszlán-rend nagykeresztjét; Liechten
stein Károly herczeg vezér-őrnagy a’ szicziliai királyi Sz. Január
rendet; Gläser József ezredes az 1. sz. császár-könnyű lovag ezred
nél,  a’ pápai Christus-rendet; Schulenburg Rudolf gróf alezredes a’ 
svéd kir. kard-rend kis keresztjét; Allemann Vilmos őrnagy a’ 44 
sz. Albrecht főhg. gyalogezrednél, a’ szicziliai kir. Sz. György rend 
kis keresztét; Knoreck Ferenez őrnagy az 1. sz. császár-könny ülő vág 
ezredtől pápai Nagy Szent György kis keresztjét; Singer József ka
pitány nyerte ugyanazt; Smitson Teutwart kapitány a’ Bianchi-ezred- 
tól a’ porosz kir. veres sas 3ik osztályú rendjét , és Reischach Zsig- 
mond b. a’Sándor csász. gyalog ezredtől kapitány a’ szicziliai kir. sz. 
Ferdinand és érdem-rend kis keresztjét. Végre Smola József b. alez
redes a’ pattantyús testtől, a’ szicziliai kir. Szent György rend kis 
keresztjét.

A’ török követ Becsben ünnepet ada a’ szultán tiszteletére, ’s ez 
alkalommal lakját kiakarja világítani. Az ünneplésre sem a’diplomatái 
test, sem a’ főnemesség világosan meghíva nincsen, de a’ követ jelen
té , hogy estve, lakja kivilágítása alatt látogatásokat fogadéi.

Azon már egy év előtt szóban forgott terv , mellynél fogva 
Bécsben gőzmalom vala épitendő, valósittatni fog. Makovvicz ur vég
re csakugyan nyert a’ kormánytól szabaditékot, s a  szorosan tett tel-
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számítások után semmi kétséget sem szenved a’ vállalat jó sükere, ’s 
így a’ Makowicz állal kiadandó részvényeknek jó kelele leend.

P O R T U G Á L I A .
Lissaboni tudósítások szerint, d. Miguelnek Orestesnél mu- 

talkozott hajóhadát sehol sem látták ugyan többé, de mivel a’ fő
városban szinte köz-hiedelemmé vált, hogy d. Miguel Rayonne-on 
keresztül d. Carlos táborába m egérkezett: mindenek figyelme foly
vást nagy feszültségben volt az ujabbi hírekre nézve. U gyané’ tudó
sítások szerin t, még folyvást bizonytalan a’ követválasztások sü 
kere, ’s átalányosan nem határozhatni m eg: valljon ministeriumi 
részre hajlik e a’ többség , ’s ha ellenkező esetben a’ ministerek 
lemondanának: valljon találkoznék e helyükbe férjfiu, ki magát 
a’ mindenható nemzetőrség alázatos szolgájává tenni készkednék ? 
Általában, úgymond a’ levelező, már csordultig telt a* zavargás 
pohara, ’s igen nehéz volna m eghatározni, miként leend az kiü
rítve. Annyi minden esetre bizonyos, ’s ebben minden párt m eg
egyez, hogy a’ dolgok jelen állapotja csak ideiglenes. Portoi köz
lemények szerint, az itteni kereskedők folyvást ’s makacsul ellen
szegülnek a’ portoi bor kivitelét akadályzó vámrendeletnek, úgy 
annyira, hogy ha az e ’ tárgyban a’ kormányhoz küldött választmá
nyuk fáradozásinak óhajtott sükere nem leend, sőt talán erőszak
kal is ki akarnák csikarni ez adót: készek lesznek raktáraikat bezár
ni; (mi által mintegy 5 —  (5 ezer ember maradna kenyér nélkül)
’s bevárván a’ cortesgyüléb - megnyitást , ez elibe terjeszteni föl 
ügyöket, hol annyival kedvezőbb fogadtatást rem éllhetnek, mivel 
követjökül Passosl választék testvérestül, kik mindketten nagyha
tásúd  köz tiszteletben álló férjfiak. De különben is rokonérzetre szá
molhatnak a’ főváros polgárinak nagyobb részénél is, mi leginkább 
az itteni nemzetőrséghez intézett portoi fölszólitásra általuk adott 
következő válaszból is kitetszik: „Minden fegyverzetű nem zetőr
ség , a’ fegy vertári zászlóalj és Lissabonnak egyéb ideiglenes zász
lóaljai, megindulva azon nemes hazafiui ’s valóban alkotmánysze- 
rü nyilatkozás által, mellyel a’ katonák és polgárság, m intáz „örök 
város“ (Porto) nemzetőrségét alakítók, tőnek: tudomásul adjuk, hogy 
Lissabonnak minden nemzetőrségi testületéit ugyanazon buzgalom 
lelkesíti. A’ portugálok soha sem feledhetik el a’ lusitaniai T rójá
nak, a’ 19dik század Saguntuinának jeles tetteit; ’s habár az ál
tal megérdemlő is ez az örök város nevezetét, hogy a’ portugáli Né
rót, a’ királyszék ’s nemzeti szabadság kevély bitorlóját (Miguelt) 
legyőzte: még is mindegyre maradt főn számára uj dicsőségi pá
lya azon esetben, ha újabb szörnyetegek szándékoznának bennün
ket lánczra fűzni, akármilly polilikájok leendne is különben. Mi 
biztosítást nyújthatunk azon testület nevében, mellynek képviselőji 
vagyunk, hogy P orto , Lissabon, ’s az ország minden más városi 
egyhangúlag és szigorúan elhatározoltak leendünk, a’ minket igaz 
gató alaptörvényt, a’ cortes által szükségesnek találtatandó módo
sításokkal, úgy szinte az alkotmányos királyné székét ’s nemzeti 
szabadságunkat föntartani. Költ ’s a’ t. (Aláírásokkal ellátva.)

E g y , a’ királyné aláírásával m. évi dec. i Örül költ végze- 
mény szorosan tiltja minden portugálinak a’ rabszolga-kereskedést, 
’s büntetésül börtönt és bírságot szab a’ benne részesülendőkre. 
Az olly hajócselédek pedig, kiket e ’ végre használt sajkák föde
lén fognak e l: négy évig lesznek kötelesek szolgálni a’ tengeré
szeinél minden legkisebb zsold nélkül. —  A’ Diario do Governo 
több végzeményt közöl Sa da Bandeira hadm inislertül, mellyek 
részint a’ katonaság uj rendezését ’s 8 7 0 0  ujoncz-kiállitást, részint 
a’ pénzügyet, bányászatot, nyilványos oktatást, igazság-szolgálta
tást ’s a’ t. tárgyazzák. —  Lissabon főváros részérül mind olly kö
veteket választának a’ cortesgyiílésre, kik az utóbbi történetekben 
nép emberei valának ’s kitűnő szerepet játszottak. —• Minho tarto
mányban élénken üldözi a’ nem zetőrség ’s katonaság a’ miguel- 
párti csapatokat.

S P A N Y O L O R S Z Á G
Azon végzeinény , m elly , a’ kormánynak a’ személyes sza

badság korlátozására rendkívüli fölhatalmazottságot tulajdonit, még 
nincs kihirdetve. A’ cortes némelly toldalékot akár hozzá adni ; de 
a’ személyes szabadság csorbulásit már eleve is megtörténteknek 
tekinthetni. E ’ szempontbul nyujtá be lemondását Donaso Cortes az 
alkotmányos jogtudomány tanítója, tüstint a’ nevezett czikk meg- 
szavaztatása napján. — A’ dec. I Oki ülést az 18L2ki alkotmány vál
toztatása rostálgatásával kezdé meg a’ co rtes, ’s az efölötti viták dec. 
1 5kén és 16kán is folytak. A’ 1 Oki ülésben többi közt panaszlag 
emlité Gonzales A lonzo , hogy az alkotmány-változtatási biztosság 
a’ vallási türelmet indítványba nem h o z á ,’s az alkotmány i2 ik  czik- 
kére nézve változtatást nem javasolt, hol az mondatik, hogy „a’ 
spanyol nép vallása a’ romai katholica, egyetlen igaz hit maradand, 
mellyet a’ nép védelmezni fog , ’s minden más hitgyakorlást tilalma- 
zand.“ Szavainak azonban nem lön"hatása. A’ lö k i ülésben ju ta
lomosztási határozának Bilbao hős védei számára. Ugyanekkor azon 
nehézségét terjesztő elő Rodriguez Real, barcelonai követ, hogy a’ 
pénzügy-minister Bayonneban rendelt meg 6 0 0 0  darab katonakön
töst, nem pedig valamelly spanyol háznál, mi a’ honi ipar ’s k ere
setmód csökkenésével jár. A’ 1 6 ki titkos ülésben Alaix engedetlensé
ge jőve kérdésbe a’kormánynak azon indítványával, hogy hazaárulónak 
hirdetlessék;mit azonban a’ cortes megtagadott- E z ülésben elfogadók a’ 
két kamra-fölállitásl rendelő indítványt, mellynek tartalma igy szó l: 
A1 cortes két testületből álland, melly a’ törvényhozó hatalmat együtt 
gyakorlandja, s egymástól tagjai fölhatalmazottsága, kinevezletésök 
módja ’s foglalatosságaik tartóssága által különbözeiül; de e ’ testüle

tek egyike sem leend szabaditékos (privilegiált) vagy örökös. Az 
indítvány első két szakasza 126  szóval 11 e llen , az utólsó pedig 
1 0 4 el 14 ellen ment keresztül; olly nagy többség, minőt előbb a’ m i- 
nisteriuin reméllni sem mert. —  A’ cortesgyülésnek Mendizabal ál
tal benyújtott költségjegyzék világosan kimutatja, milly szörnyű rósz 
lábon áll a’ pénzügy; ama’ jegyzék szerint ugyanis m ár 1100  mil
lióra megy a’ kincstári h iány , mellyet maga Mendizabal cortesi föl
hatalmazás nélkül 4 8 7  millió reáliái nagyobbitott. ’S e ’ szerint sem
mi kilátás nincs , hogy I 8 4  ITben bármiilyen statusadósságnak még 
csak kamatjait is képes lenne fizetni a’ kormány.

A m. évi nov. JáSki 4dik őrseregi lázadás sokkal mélyebb 
jelentésű vala, mint eleinte látszott, ’s mint közönségesen hivék. 
Kisült ugyanis az utóbbi nyom ozásokbul, hogy annak valódi czéljául 
d. Carlos ügyének megalapítása volt kitűzve, ’s ha e’merény jól si
került volna : veszedelmes következményei lehelének. De a’ ké- 
sőcsken bar , azonban megsem epen idő után használt szigorúság ’s 
kegyelem a’ kormány részérül, hihetőleg minden utóbbi csendhábo- 
ritásnak elejét vette. Hogy pedig a’ történtek valósággal d. Carlos 
ügye előmozdítására voltak irányozva, azon körülményből is világos, 
hogy az ő ügyvivőji bujtogaták a’ katonaságot, ’s izgaták a’ lázadás
kor is, melly alkalommal közülök, a’ fuencarral-uti kórház ostroma alalt 
három jól ismert ’s polgári ruhába átöltözött czimborát m eg is ölt 
a’ katonaság. —  Ez különben újabb jelenségét adá a’ nem zetőrség
elleni fenekedésnek, melly a’ constitutionalis ügyre nézve olly igen 
kártékony. A ’ 3dik őrsereg Ribero parancsnoksága alatti osztálya 
ugyanis, a’ főváros közelében átmentekor czivakodást kezde a’ nem 
zeti ő rséggel, mellyet a’ tisztek csak nehezen nyomhattak el, m iu
tán mind két részről néhány elhullott már.

Ribero mégfolyvást saját kezére munkálkodik, ’s tudósitásit szint- 
olly rendesen küldözi a’ kormányhoz, mintha ennek m egegyezté- 
vel viselné még most is a’ parancsnokságot. E ’ bánásmód által nem 
kis zavarba ejté a’ korm ányt, elannyira, hogy miután ez annak vo
nakodását ’s az egész dolgot a’ cortesgyülésnek béjelenté , taná
csosnak tarlá egyszersmind indítványba hozni; hogy hazaárulónak 
nyilatkoztassék, mit azonban a’ kamra jónak vélt elmellőzni. Don 
Diego Leon a’ helyébe kinevezett vezér, visszajött Madridba alkal
mazkodása iránt tanácsot kérni. Utóbbi tudósítások szerint Narvaez, 
Ribero és Rute vezérek is megérkeztek ugyanoda, inig sergeik a’ 
tartalék-táborhoz költöztek, melly, mint mondják, Castiliában alakul, 
’s mintegy 2 0  ezer emberből álland. Seoane tábornok, mint mad
ridi főkapitány benyújtó hivatalos elbocsáttatása iránt kérelm ét, mint 
állítja, gyöngélkedő egészsége miatt. Azt hiszik, Evaristo San-Mi- 
g u e l , Arragonia eddigi főkapitánya lépend helyébe.

Bilbao m ég mindegyre nem hódolt; azonban csekély remény 
van legalább Espartero általi főlszabadithatásához. A’ carlosi ostrom- 
vivókra nézve olly igen kellemetlen zivataros idő sokkal jótékonyabb 
volta’várbeliekre nézve,mint Espartero, egész hadsergestül. E’vezér már 
egészen elvesztő hitelét, ’s a’ madridi lapok versenyt ’s epésen korhol
ják. Egy levelező többi közt igy nyilatkozik róla: Higye el Ön, hogy 
Bilbaói megszabaditni nem képes. Ha tehát reményét egyedül őben
ne lie lyzé: mondjon le korán a’ csalatkozásrul, ’s ne számoljon többé 
a’ dolog szerencsés sikerére. Már 14 napja, hogy e’ tábornok ugyan
azon helyen vesztegel. Ez időközben négy hidat vert neki az angol 
tengerész-katonaság, ’s ezek közül kettőt Nervion folyamán; egy 
ödiket pedig az Alma vizén szándékoztak munkába venni. 0  a’ jobb 
parton várakozott, mig készen volt minden álgyutelep, pattantyusság, 
hid ’s a’ t.; midőn pedig már semmi ürügyet nem talált az előre nyo
mulás ’s megütközés további halasztására: elhatározó sergeit a’ N er
vion bal partjára visszaszállitni. Bedig azt mégsem mondhatni, hogy Es- 
parlero áruló vagy pulya férjfiu. Természeti bátorsága nem hiányzik 
az ellenséggel szembe szállásra; de felelősségének iszonyú terhe esik 
nehezen morális erejének. Mióta a’ bal partra visszatért, négy nap 
kelle neki egy kis hidverésre. Ő ha a’ Bilbaoval felelkező telegraph 
tudatja vele, hogy az ostromlottak lisztből, lőporbul, szóval mindenből 
kifogylak: esküszik az istenre, hogy következő uap fölrobban, ’s tönk
re zúzza az ellenséget; de fölvirad, ’s Espartero helyéből sem mocz- 
czan. Pedig isméri azok óllapotját; tudja, hogy a’ carlosiak a’ vár alá 
üreget ásnak, azt lőporral föivetendők. De az ő agyában megfene- 
k ült azon gondolat, hogy őt Bilbaóiul áttörhetlen fal különzi e l; ’s e 
falat ama’ 14 ezer emberből képzeli, mellynek csak öt száza is alig 
m erne megállani szuronyos megtámadás előtt. A* franczia Courrier és 
M essager egyiránt kijelentik Espartero elleni boszankodásukat. Amaz 
különösen csodálkozik azon: mikép eshetett meg, hogy a’ mondott ve
zér majd egy hónapig táborozott Bilbao vidékén, és soha még csak 
valódi megtámadást sem merészelt az ostromlók ellen. ímez pedig 
gunyszerü kifejezésekben edzi rajta elm ésségeit, 's kártékony előre
látni akarással azt jövendölgeti, hogy Bilbao csakugyan el fog esni, 
’s a’ vérbelik hosszan tartó védelme csak arra szolgálnod eszközül, 
hogy utóbbi állapotokat annyival siralmasabbá teendik általa ; s hogy 
e ’ példa más nagylelkű népközönséget is el fog rettenteni az utáno- 
zástul. Espartero fönebb érintett visszavonultat úgy látszik azon kö
rülmény okozó, hogy Gomez, ki sergeit fölosztván azt hitelé el 
Clonard és Iribarre vezérekkel, hogy Tudelanál az Ebron akar át
költözni, holott pedig a’ Dueron nyomult keresztül, s Esparteronak 
egyszerre háta mögött terme. — Madridi hírek szerint Narvaez 
le akart mondani a’ vezérségrül ama’ visszás eset után , mellybe A- 
laix állal bonyolultja’ királyné azonban nem csak nem fogadó el be
nyújtott leköszönését, hanem fölül rá tábornagyságra (maréehal de 
Camp) em elő , kit in. h. lö k é n  személyesen is vártak Madridba mint
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seriestü l keresztül m enendőt, ’s onnan Castiliába nyomulandót, —  
Quirogát, a’ Granadabul m egérkeztet, mint mondják, navarrai alki- 
rállyá nevezték ki. Alaix ellen m ég semmi lépést nem tettek.

A ’ fővárosban csendes ugyan minden; azonban már előre ké
szülnek azon kitörésre, mellyel valamelly nem rem éül ügy fordulat, 
p. u. Bilbao eleste v. egyéb tetemes carlosi győzelem okozkatand. 

A N  G L I A .
Az irlandi nemzeti egyesület utóbbi üléseiben fontos kérdés 

forga szóban, melly az lrlandba hozatandó szegényi adót érdeklé. 0 ’ 
Connell 1 0 4  font sterling adakozást nyújtván be angol aláíróktól, elő
adó bévezelőleg, bogy Angliában még is vannak a’ politikusok közt 
számosán, kik Irlandnak igazságot kívánnak. Azonban úgy mond Ir- 
landra ’s az irlandiakra nézve legczélszerübb ama’ franczia szójárás :„ 
segíts magadon, Isten is segítené!“ —  Azért is, ha Irland magáért 
dolgozni fog, barátokat szerzend magának ; ha nem, a’ m egvetésleend 
bizonyos sorsa. Terve most egyedül megpróbálni: valljon Anglia a- 
dand e’ neki igazságot? 0  ugyan nem hiszi, hogy adand , de ő a’ pró
bát addig akarja folytatni, inig világosan bebizonyul, hogy lehellen- 
a é g , ’s akkor Irland fog önmagának igazságot szerzeni honi par
liament állal. —  O’ Connell beszéde után a’ szegényi adó jött Irlandra 
nézve szóba. 0 ’ Connell úgy vélekedik, hogy a’ politikai és vallásos 
szabadság és jogegyenlőség m egnyerése által Irlandban a’ nép anya
gi állapotja is szükségkép javulni fog. A ’ szegényi törvények csak 
félszeg rendszabályok előtte, mellyek a’ szegénység forrásit nem kút
főstül apasztják. E’ nézetnek ellenszegült bizonyos 0 ’ Malley nevű 
régi nemzetségből eredeti kalholikus pap, ki azt kívánta, hogy a’ tized 
fönmaradó fölösleg része n e , mint 0 ’ Connell ’s a’ kormány akarja, a’ 
nép egyenlő neveltetésére fordillassék, hanem a’ szegények közt osz
tassák föl. A’ tized a’ kalb, papságnak a’végre adatott, hogy azt a 'nép  
javára fordítsa (kérdés: ugyan javára fordiltatnék e ott igy?) E ’ rend
szernél fogva, minthogy a’ tized a’ kalh. papságtól elvétetvén a’ fő
egyházi lelkészeknek adatott, a’nép azt valamint mindenkor, úgy most 
is joggal vissza kívánhatja. De megfelelt O’Connell ez o k o sk o d n a  
’s hosszú beszédében következő volt a’ főigazság, mellyel adatokkal 
is bizonyított: „Az igazi eszköz, melly Irlandban, ’s másutt is , a’ nép 
nyojporuságának véget vet, a’ m u n k a ,  ’s a l k a l o m  arra, mellyet 
kézm ű, ipar, ’s kereskedés adnak; ezeket kell tehát előmozdítani. 
Adjatok igazságot, igazságot Irlandnak! adjatok politikai dolgokban 
becsületes térm ezőt! E n g e d j é t e k  csak, hogy hazám segédforrá
sai kifejlődjenek, ’s én a’nyomom alamizsnát szélnek eresztem. T isz
tes barátom azt m ondja, a’ tizedek fölöslegét a’ szegények támoga
tására kell fordítani. A ’ tizedek egész mennyisége nem több 5 6 5  ezer 
font sterlingnél, mi évenként minden szegénynek 5 shillinget adna, 
’S mi lenne az ? —  így  az irgalmasság forrásai bedughatnának, a’ b é r
lő mentséghez jutna ez által arra, hogy a’ szegény koldusnak ne adja 
nyomom fillérjét. Ha koldus jő n e , attól, ki eddig jó szándékkal tá
mogató őt, ezt nyerné válaszúi: „Mennj dologházadba, ’s ne alkalmat
lankodjál itt, én szegényi adómat megfizettem.,, Nem a’ tapasztalás 
bizonyítja e , hogy ott szaporodik a’ szegénység, hol szegényi adók 
léteznek? ’s a' t. —  O’Connell azt javaslá, hogy a’ dolog érett m eg
fontolás végeit biztossághoz utasittassék, de javaslatát nem fogadák el, 
hanem a’tanácskozást következő hétre halasztották,’s ekkor teljes gyű
lésben vétetvén föl, teljes gyűlésben hozatik majd róla végzés is. —

Miután az-on te rv , hogy az összekötés Keletindiával Euphrat 
által létesiltessék, nem valósittatliatik, ’s azzal már föl is hagytak, 
most a’másik tervvel foglalkoznak, u. m. a’ vöröstenger által a’ suezi 
földszoroson keresztül, melly terv biztosabb. A ’ Times szerint a’ k e 
letindiai társaság az euphrati tervet csak azon czélbol ajánlotta, hogy 
a’ másodikat a’ vöröstengeren és a’ suezi földszorosan által kijátszhas
sa. E ’ második terv mellett igen nagy a’ közbuzgalom .—

Le itos lord , kiről az állították, hogy jelölt kártyákkal ’s ha
misan játszott,’s ezen állítást a’Graham clubb négy tagja neki levél ál
tal kereken szem ére is lobbantolta, azon hirlap-szerkesztő ellen, ki 
e ’ dolgot elsőben tette k ö zre , törvényes lépéseket szándékozik ten
ni sértett becsülete megbosszulására.

Brougham lord egy idő óta ismét Londonban van , és sza
bályosan megjelen a’ titkos tanács följebbviteli biztossága üléseiben, 
W hitehallban; úgy látszik, egészsége teljesen helyreállott. —

R. Peel a’ yorki to ry-lakom ára meghivatását elmellőzte, m ert 
a’ glasgowi réctorsága ünneplései közt ’s a’ parliament megnyitá
sa közti ideje oily rövid, hogy az alatt politikai lakomán nem j e 
lenhet meg. —  Polignac hgné dec. 18án érkezett m eg gyerm ekei
vel Parisból Londonba.

11 heti tanácskozás után a’ consistoriumban, mi a’ Manches 
ter-G uard m egjegyzése szerint, újabb időben példátlan eset —  a’ 
szegény Malibran asszony maradványit végre m ég is szabad kiásatni 
Belgiumba vitetés ’s ott maradás végeit. Garcia asszonyság a’ ko
rán elhunyt dalnok nő öreg anyja vala egyedül képes M anches
terben szem élyesen szorgalmazó folyamodásával az engedelmet ki- 
eszközleni. —

A ’ M. Chronicle é ’ czím alatt: „Mi t  ér lordnak len n i,“ kö
vetkező esetet b eszé l: „ Bizonyos nyalkán öltözött személy többek 
kíséretében Conant u r ,  a’ rendőr hivatalban szolgálat-tevő tiszt
viselő előtt megjelent Marlborough utczában. E gy rendőrszolga erre 
azt nyilványítá, hogy a’ vádlottat Aldamarle utczában, 2  órakor re g 
gel igen ittas állapotban le ié , ’s botránkoztató csöndhaborítás miatt 
behozta. A’ vádlott, ki ál nevet oda e lő , eleinte igen illetlenül viselé 
m agát, ’s azt hitte, hogy 5 shillingnyi bírsággal megszabadulhat. A’ 
tisztviselő megdorgáld viseletéért, ’s mondd, hogy az nem olly kön

nyen ’s hamar fog m enni, hanem kezességet is kell állítania jöven
dő jobb viselele iránt. —  Mire azt nyilatkoztató a’ vádlott, hogy ő 
W aterford lord. (0  lordsága már többször volt, és pedig mind az 
ó, mind az uj világban illy bajokba keverve; igy két év előtt Ujyork- 
ban is). A ’ tisztviselő megelégült azza l, hogy ő lordságára a’ mon
dott bírságot ró tta , ’s egyszersmind megdorgálta őt. Legközelebb 
napon egy szegény teremtményt hoztak ismét be St. Gilesből, ’s 
ez hat héti gyalog vagy tipró malomra (Tretm ühle) ítéltetett, mert 
egy kis hamut öntött az ulczára, ’s a’ bírságol meg nem fizethette, 
pedig Angliában, mint mindenki tudja, pénzzel nem bírni fölötte 
nagy vélek!“

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ hivatalos vád a’ Strassburgban oct 3 0án  kiütött összeeskü 

vésről azt mondja többek kö z t , hogy a’ Bonaparte család több tag
jai közül, kik az 1 8 1 4  ’s 181ök i történetek következtében számű
zetlek, az egykori hollandi király lijai látszottak leginkább táplálni azon 
csalfa reményt, hogy valaha ismét elfoglalják Francziaországban azon 
férfi helyét, ki annyi dilsőséget ’s fényt áraszta erre ’s nevükre.— A’ 
vád előterjeszti azután, mikép foglallak ezek Franczia és Olaszország 
határszéleihez közel lakhelyet (8 chweizban), ’s mikép rontottak on
nan Olaszországba, mikép veszett el az egyik a’ vállalat közben, m i
kép menté meg a’ másikat édesanyja, ’s a’ t. —  Bonaparte Lajos en
nyi tapasztalással m eg nem elégülvén, ’s a’ kardot tollal váltván föl 
politikai elmélkedéseket adott ki, ’s azokban az eszközöket számlálta 
e lő , mellyek Francziaország újjászületését végrehajtani képesek , ’» 
mellyek közt azt is em lité , hogy Francziaországon csak respublica 
segíthet, ’s azzal csak Napoleon nemzetségéből szármázó férfiak ter
helnek meg. Kiada egyszersmind egy alkotmány tervet, mellyben 
noha democratai alapokon nyugvék, ez első czikk azt állítja, hogy a’ 
respublicánák egy császárja lesz, az utolsó pedig, hogy a’ császári 
őrsereg vissza fog állíttatni, s. a. t. A’ többi része telldolgokat említ, 
mellyek már úgy is ludvák.

Úgy látszik, a’ franczia sajtó könnyelmüleg fogad ta’s telte 
közre a’ Bigny tábornokról érkezett tudósításokat. A ’ párisi lapok 
többnyire, ’s főleg a’ National, melly a’ megtámadok sorában első 
voll, ’s a’ salon-general nevet első tűzte r á ,  következő kivonatot 
közlenek a’ liadministerség személyes irományiból e ’ tábornok
ra nézve: „Táborozások: 1 8 0 7 ,  és 1808ban Porosz és L en
gyelországban, 1809ben  Austriában ; LSlO ben, 11 ’s 12ben Spa
nyolországban; 1 8 I3 b an  Szászországban; 1 8 1 4 b en  hadi fogoly; 
1 8^3ban  Spanyolországban; 1831  ben Belgiumban; 183Gban Afri
kában a’ constantinei expeditiónál. S e b e k  é s  k i t ű n ő  tettek: 1 8 0 7  
jun. 10én a’ heilsbergi ütközetben Poroszországban megsebesittetett 
puskalövés által jobb czombja; 1 809benm aj. 2 2 én  az eszlingi ütkö
zetben egy lövés által bal karja; 1 8 0 9 . jul. i l é n  Znaim melleit 
M orvaországban lövés által jobb lapoczkája; 1 8 1 1  máj. 2 1 énm eg~  
sebesitletett a’ Fort royali ostromnál, ’s Tarragona ostrománál kél darab 
kő által, mellyeket egy golyó sodrott le a’fairül; 1 8 1 3  oct. 2 i é n  egy 
kardcsapás állal feje, ’s fogolylyá tétetett Szászországban a’ Spanyol- 
országban Lerida, Mequinenza, Tortosa, Tarragona, Sagunt és Valen
cia ostromainál jelen volt. 1 8 1 !b e n  jun. í í lé n  jelesen kilünteté m a
gát Tarragona ostrom ánál, hol egy csapat gyalogságot vezérelve a’ 
falrézsbe fölmászott ’s nevét a ’ bulletin is emlité. 18 1 1  augusztus 7kén 
becsületrendi vitézzé 181 5 k i, October 8 kán ugyanazon rend lisz
tévé, végre 1 8 3 1 k i, junius 4kén közép-keresztesévé lön.“ —  A ’ 
lillei lapok Rigny viseletét a’ constantinei táborozás alatt igen di
cséretesnek állítják. Szerintük t i. azon két nap alatt , midőn 
Constantinei lődözték, Rigny kötelességének m egfelelt, ’s gáncsi á r
nyék sem érhelé őt. Visszavonulás alatt a’ hátőrséget vezelé. A’ főtest 
Clauzel marsai parancsi alatt annyira sielteté viszavonulását, hogy a’ 
hátőrség egyszerre csak azon veszélynek látta magát kitűzve, hogy 
egy csapat kabyl elvágja őt a’ derék seregtől ’s körülvegye. Rig
ny három külön Ízben külde liszteket, hogy tudósítsák Clauzelt azon 
veszélyről, mellyben a’hátőrség forog, ’s megállapodásra kérjék , de 
Clauzel llignynek ezen javaslatára semmit sem ügyelt, mire ez hely
zeti veszélyességét látván az őrség parancsnokságát egy ezredesre 
bízta, ’s maga személyesen a’ marsaihoz sietett. E rre a’ kettő közt é -  
lénk szóvita támadt. Rigny keserűen nyilatkozók a’ visszavonulás ren 
detlenségéről, mellyről a’ sereg hosszán végig lovagoítában saját sze
meivel m eggyőződött,’s a’marsai kénytelen volt engedni,’s a’ had de
rekát m egállítani, hogy időt nyerjen a’ hátőrség hozzá csatlakozásra. 
Egyszersm ind azonban azt nyilványitotta Rignynek, hogy parancs
nokságától megfosztja ót, ’s a’ hadi hirleményben (bulletin) megem li- 
tendi nevét. Ekkor ugyan a’ marsai nem teljesité fenyegetését; de mi
dőn a’sereg romjai Rónába értek, a’ napi parancs megjelent, hol gya
lázatos czélzást olvashatni Rignyre. A ’ dolgot legalább részrehajlat- 
lan személyek igy beszélék. —

Caraman hg, ki a’ constantinei szállitvónyhadban mint önkéntes 
volt jelen, Constantine falai alatt érte el 7 5ik évét. K orá t’s az időt nem 
tekintve visszavonulás közben leszállóit lováról, ’s két sebest ültete 
ró, ’s azt igy kantárnál fogva Guelmáig vezette. — A ’ Gazette de F ran 
ce igen igen botránkozék abban, hogy Nemours hg Algierban vol
takor egy mecset alap-kövét tévé l e , Mahomed egyhazának illyes- 
mi úgymond áldást nem hozhat. Nemours hg 20án  visszaérkezettPáris- 
ba. Orleans és Joinville ligek Foniainebleauig ebbe mentek. Úgy 
látszik a’ hg lehető gyorsasággal u tazo tt, ’s minden fogadtatásé tisz- 
telkedést kikerült. —

A’ National a’ követek helyzetét következőleg rajzolja, ’s nem 
hibásan: Most mindenki bírja a’ többséget, vagy is inkább azt seri-



gét elisméri. A’ mexicoiak ellenben szilárdul elszánták magokat 
a’ föllázadt tartomány erőszakos meghódítására. E’ végre 1 2 0 0  fő
nyi sereg és egy csapat munkás a’ fővárosbul indult ki Matamoras 
felé. Egy 2diiv osztály Bravo tábornok alatt nem sokára ulánok 
menend. —

Legújabb charlestoni hírlapok szerint Jessuy tábornok ne
veztetett ki azon sereg parancsnokává, inelly Floridában a’ creek- 
indiánok ellen fog hadakozni. Ugyané’ sereg 1 0 0 0  főnyi szabályos 
katonaságból áll, ’s 1 2 0 0  lenessei önkénylesből, 2 0 0  floridaiból, 
és 8 0 0  barátságos érzelmű indiánból —  Washingtonból nov. 23 ig  
terjedő hírek után, Jackson elnök már teljes jobbulás utján vala, 
's föllábadozott, mi által a’ franczia lapok azon állítása, hogy m eg
holt , magában megczáfollatik. Ezen tudósítások is említik, hogy a’ 
tábornok veszélyes betegségben feküdt, ’s ha idején nem látnak ba
jához, bizonyosan elvesz benne. —

N É M E T O R S Z Á G .

Manhardt az isméretes erőmüvész Münchenben részvények 
által erőmügyárl szándékozik létesíteni. —  Egy müncheni lap azt 
mondja: „Mint beszélik, Oertel tanitó (csupa viz által orvosló) meg
hivatott ide, hogy a’ görcsmirigy eddigi orvoslásmódját illető meg
támadásira feleljen az itteni orvosoknak. —  Badenböl pedig dec. 
18ról Írják, hogy ott az időjárás nagyon enyhe, ’s épen nem ritka
ság virító cseresznyefákat látni. Ha az idő igy tart, az idegen ke
reskedők a’ sélahelyen fel fogják ülhetni sátoraikat. —•

Hamburgban következő eset most közbeszéd tárgya : Nem 
rég három ottani tekintetes kereskedő házhoz igen hires londoni 
pénzváltóházlól M. P. és társaitól, levelek érkeztek, mellyekben 
megerősíttetnek azon hitellevelek , mellyeket e ’ ház bizonyos,
Hamburgban nem sokára megérkezendő L .......r lord számára, és
pedig mindegyiket 5 0 0  font sterlingről szólót bátor vala kiadni, 
kit egyszersmind jól fogadtatásra ajánlott. A ’ lord aláírása is, keres
kedői módon, a’ levél aljára vala iktatva, ’s az egész hitellevelek 
meglehetős rendben , csak az ötlött fel a’ hamburgi kereskedő 
háznak, hogy e ’ pénzváltóház, mellyel eddig egyenes összekötés
ben nem állott, ez alkalommal épen hozzá fordult, de a’ mege
lőző levél megerősítésére is némi idegenségrül vala gyanús, mint
hogy olly háztól minő M. P. és társai, egészen más nyelvet várt
a’ hamburgi kereskedűház. E ’ közben L ....... r lord egy gyönyörű
asszonyság ’s a’ lord előadása szerint, nője kíséretében, megjelenik 
Hamburgban,’s az első vendég-fogadók egyikében megszáll. Elsőben 
is nőjével a’ britt fő consulnál tette udvarlását, ’s általa igen mó
dosán fogadtatott; azután a’ fenemlitett kereskedőházak kettejénél 
hilelezvényeit bemutatta. Ezek vonakodtak annak azonnal eleget 
tenni , ’s a’ lord előtt szines szép ürüggyel mentegeték magukat 
gyanújok palástolhatása végett, azonban az M P. és társ urak 
egy sokévű ismerőséhez fordultak, hogy ítélete által az aláí
rás helyességéről meggyőződhessenek, mielőtt a’ pénzt kitizetnék. 
Véletlenül ezen kereskedési barátja M. P. és társ uraknak , eg y 
kori Londonban léte alatt megismérkedett L .......r lorddal, ki te
kintetes gazdagságú, ’s így annak valódi azonságáról legjobb m eg
győződés! eszköz vala, a’ londoni pénzváltó ezen barátját vele 
szembeállítani. Az utóbbi azonban ez idegenben nem ismért L .. r 
lordra, ’s ezt egyenesen szemébe mondotta, mire a’ lord elsőben 
L . . . r  testvérének, azután pedig azon észrevételre, hogy a’ való'- 
ságos L . . . r  lordnak csupán nőtestvérei vannak, ugyanazon nem
zetség egyik mellékága íijának adta ki magát. De az idegen azt 
sem tudta jól előadni , mikép jutott a’ hitellevelekhez ’s így az 
érdeklettek kívánságára kénytelen volt ez L . . . r lord szállásán e- 
lőlegesen őrt hagyni ’s papirosait lefoglalni, minthogy súlyos gya
nú terhelé ő t , hogy a’ kérdésbeli két hitellevél á! vagy hamisított. 
A ’ 3dikat még nem mutatta e lő , ’s azt állítja, hogy nincs is ne
ki többi A ’ közönség feszülten várja ez esetről tett jelentésre Lon
donból minél előbb a választ. Ezalatt az idegen mint mondják el 
akart illani, ’s csak az egyik őr vigyázata góllá őt ezen szándék
ban. Az idegent a’ társalkodásban igen szeretetre méltó szép fiatal 
embernek írják, valamint a’ kiséretebeli nőt is jeles szépségűnek. 
A hamburgi újság figyelmezteti a’ közönséget bizonyos Lovvlher 
Johnra ki csalni készül hitelleveleivel.

G A B O N A Á R .  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.

ki sem bírja, mert ném létez többé semmi többség. Mit Odillon-Bar- 
rot, P assy, és Berryer uu. egyesüléséről mondanak, ugyanazt szint- 
olly helyesen mondhatni azon követ-csoportrul, inelly Duvergier-de 
Hau ranne, Jacqueminot, és Fulchiron urakkal szavaz. Híjában em
lékeztetnek a’ gyámított (motivált) napirendre, martz. 13ra, octob. 
l i é r e ;  híjában idézik föl Perrier ur árnyékát; ez mind régi, ’s majd 
elfelejtett történet. Ama’ korszak emberei iránt igen sok becsületet 
bizonyítanak, ha bizonyos rendszert, határozott szándékokat és politi
kai kötelezéseket tulajdonítanak nekik, mellyekhöz másolhatlanul hí
vek akarnának maradni; elfelejtik, hogy mind azon magasztalt sza
vazatokban több félelem ’s gyülölség uralkodott a’ zendülés ellen, 
mint nyugo.lt, ’s haszonvágylalan megfontolása annak, mit Franczia- 
ország java kíván. Az utolsó 4 vagy 5 ülés alatt mindig igen siet
tek ; köröskörül mindenütt nagy veszélyeket láttak, ’s azok elhárí
tására erőszakos eszközökkel éltek; a’ kamrák lassanként az ország 
minden szabadságitól visszarettenlek, 's kötelességöknek tartották a- 
zokat vagy megszorítani, vagy föláldozni. —  A’ pártokkal harczolva 
csak a’ királyság érdekeire ügyellek; azt hitték, Francziaország- 
nak nincs egyébre szüksége, mint egy dynasliára, ’s mindent fel a- 
kartak forgatni, mi ezen dynastiát a’ jelenben, vagy jövendőre fe
nyegetné. Mindazon törvény közt, mellyeket ama’ vak többség nagy 
belátásának becsületül tulajdonítanak, egyetlenegy sincsen, inelly 
mint bátorsági rendszabály a’ dynastía részére javasolva, ’s azon meg- 
győződésbül nem lett volna megajánlva, hogy vége a’ királyságnak, 
ha e’ segélyt megtagadják tőle. Ha ugyanezen körülmények ma vagy 
holnap ismételtetnének, ugyanazon többség mutatkoznék ismét, de 
az e’ föltételen kívül nem létez többé. —  A’ kamra hat évi munkáji 
folytában tulajdonképi pártot, azaz, olly férfiak egyesületét, kik el
szántak volnának közös törekvések által teljes rendszernek kedvez
ni, mellyben mindnyájan m egegyeznek, —  még mindeddig létesíte
ni nem tudott

N É M E T A L F Ö L D
Haagaból Írják, hogy a5 general-statusok 2dik kamrájában 

dec. iökán az 1837iki nemzeti katonaság újonczszedéséről erős 
vita támadt, mellyben mind az egyes követek közül többen, mind ’s 
főleg a’ ministerek közül némellyek ellenséges érzelmüleg nyilat
koztak Belgium ellen. A ’ követek eleinte az alkolmánynyal ellen
kezőnek vitaták azt, hogy a’ szedendő ujonczság öt évnél tovább ma
radjon szolgálatban ’s azt károsnak is Ítélték mind az ország lakosi- 
ra mint a’ statuspénztárra nézve; de csak hamar erőt vett azon szem
pont: mikép óhajtható volna ugyan, hogy az ujoncz-katonaság elbo- 
csáttassék, de az elbocsátási kérdés megfejtése: ha t. i a’ körülmé
nyek kedvezők e arra vagy sem? még is csak a’ kormányra bizas- 
sék. Utána a’ bel-minister szólta’ törvényjavaslat (t.i. ujoncz össze 
írás) védelmére. Beszéde szintolly ellenséges szellemű volt Belgium 
ellen, mint az előtte szólotté. Eddig a’ legbőszültebb időkben semlehete 
a’ hollandi statusfénfiaktól illy határozottan ellenséges nyelvel hallani a’ 

nyílványos gyűlésekben.—  Ő azt monda többek közt, mikép a’ kormány 
is óhajtja, hogy a’ tábor ereje és száma kevesittessék m eg; de az or
szág legfontosb érdekei nem engedik m eg, hogy számosb legyen 
az elbocsátás. Tetemes táborral kell a’ kormánynak bírnia. Az al
kotmány csak béke idején parancsolja az elbocsátást; de Hollandia, 
ha nem fenyegető háborús időkben, bizonyosan legalább rendkívüli 
viszonyokban forog. A’ törvényjavaslat 3 5  szóval 1 4  ellen elfogad
tatott. A’ gyűlés ezután 1 8 3 7  febr. 15ig  halasztotta el üléseit.

Galignani Messangere szerint: „Hollandban is tétettek rend
szabályok, mint Angliában, a’ pénzfordulásból eredhető veszteségek  
lehető megkevesbitésére. A’ legelőbbkelő házak t.i. a’ kormán
nyal történt egyezés következtében a’ kisebb kereskedőknek 
’s gyártóknak kölcsönöztek. E ’ végre az egyesült tartományokban 
3 0  milliónál több tőkepénzt raktak össze; ’s e’ mennyiségnek j-dát a’ 
király saját erszényéből adta.“ Azonban Hollandból mindeddig nem 
igen érkeztek megbukási hírek, noha hihetőleg számosabb történt 
olt is már.

Az amsterdaini könyvnyomtató inasok ritka ’s előkelő nem- 
»etségű társsal dicsekhetnek, most ugyanis a’ surcafai császár lia 
érkezett oda nem régiben, a’ könyvnyomtatási mesterség tanulá
sa végett. Honába visszatértével egy könyvmühelyt szándékozik 
atyja fölállítni, malayi nyelvű nyomtatásokra. —

S V É D  0  R S Z Á G.
A kormány ’s a’ norvégiai storthing közt fenforgolt megha- 

sonlás, úgy látszik, enyhül, ’s közönségesen reményük, hogy a’ 
kölcsönös bizodalom többé nem fog háboríttatni. A’ kormány e’ do
logban nagy ügyességet mutatott. Az izgas Norvégiában igen nagy, 
’s mondhatni szinte komoly is volt; azért méltón vala óhajtható, hogy 
a’ kormány rendkívüli eszközökhez nyúlás nélkül képes legyen m eg
nyugtatni az országot, mit csakugyan mégis tett. Fő ügyessége ab- 
uan állott, hogy a’ kormány elkövetett hibáit elisinérte, ’s a’ men
nyire lehete, meg is javította. F őleg őrizkedett pedig a’ nemzetet 
íj törvénytelenséggel ingerleni. —

A M E R I K A .
Ujyorki lapok szerint nov. 3 0 ig  a’ texasiak Santana tábor

nokot, él i golt mexieoi elnököt, szabadon bocsátották, („relieved 
of his i lins“ szó szerint: lánczait megoldották, mi annyit tenne, 
hogy eddigi szoros börtönét enyhébb fogságra változtatták) ’s ve
le szerződésre léptek, mellyben arra kötelezi magát, hogy Mexi- 
coba ismét a’szövetségi rendszert hozándja be és Texas függetlensé
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F O G J .  A L A T :  Magyar-Fi'déIyor*xág és Moldva (kinevezések; 8omogyniegyei niegtis/.telés; ltoui nyugpénzintezel legújabb fenső szabályozása; a pesti n. casino 
közgyűlési határnapja; pozsonyi, brassói és ipar-hirek; dec. időjárat) Ausztria. Francziaország (Gajog Fiilöp élete elleni újabb m erénylet; a kamrák meg
nyitása; királyi bcsaéd; Fr. ország jelen v iszonyai; a’ párisi ügyvédkar; elegy.) Portiig ilia (népszerű követválasztások; lissaboni Ínség a a t.) Spanyolor
szág (cortesgyülési munkálatok fölötti elmélkedés; országviszonyok; Jelszkygr. elfogatása;’s a’ t. ) Németország, (liannoverai tróuöröklési házi törvény; ál. 
Kowthcr; elegy.) Anglia, ('ehakspeare utódjai; Rartlett család.) Schweiz. Gabonaár. Pénzkelet.

né

M A G Y  A 11- és E  R I) É  L Y  0  H S Z  Á G.
Ő cs. k. fölsége dec. 17ikéről kelt legfens. határozata állal 

5»** lembergi görög egyesült székes káptalannál nagypréposttá eddigi 
dékán Barwinski M ártont, dékánná eddigi iskolás kanonok Bachens
ki Jánost, ’s ennek helyébe iskolás kanonokká Jochimovitz Gergely 
tlieol. professorát méltóztatott kinevezni.

Ó cs. k. fölsége dec. 27ik legf. határozata szerint ’Sigray 
Filep g ró fo t, a’ theréziai ns akadémia növendékét cs. k. helyettes 
apróddá mélt. kinevezni.

M e g y e i  m e g t i s z t e l d s .  Sárdi Somsich Miklós u ra t, ki 
m ár három országgyűlésen fáradozott, ez utóbbi hosszas ország- 
gyűlésről hazatérte napján számos tisztelöji Kaposvárott szövélne- 
kes esti hangászattal üdvözlök m eg, ’s e ’ tiszteletet megörökíteni is 
.akarván, e ’ végre egy em lékserlegre aláírást nyitottak, ’s vetél
kedve a ’ hozzá járulhatásban rövid idő alatt nyolczvanon felül voltak 
a’ rokonérzetü aláírók, ’s a’ serleg P esten , igen díszesen, három 
font nehézséget meghaladó tiszta ezüstből, gazdag aranyozattal e l
készült. Födelén fogantékul szolgál Somogy megye czim ere; —- 
öblén következő Írás olvasható: S a a r d i  S o m s i c h  M i k l ó s  u r 
nák . t e k  ns. S o m o g y  v á r m e g y e  h á r o m  o r s z á g g y ű l é 
s e n  r e n d ü l e t l e n  k ö v e t é n e k ,  H a z á n k  m i n d e n k o r i  h í v é 
n e k ,  é r d e m e i  é l é n k e b b  j e l é ü l  a j á n  1 á k , r o k o n é r z e t í í  
t i s z t e l ö  ji. —  Ezen serleg a’ megtiszteltnek saját lakásán Sárdon 
múlt aug. 17-kén Zichy Ferenez köz szeretető tb. jeles szónoklata m el
le tt, m integy hatvan és több aláíró olt létében a’ legérzékenyebb 
jelenetek között nyujlatott által. A ’ m egtisztelt láblabiró u r, lelkes 
érzelm et lehellő beszéddel válaszolván, a’ következett fényes esti 
lakoma alatt a’ szokott áltadási szertartások mellett több lelkes áldo
mással ürüllek a ’ pezsgő poharak.

K o l o z s v á r o t t  U cs. k. felsége méltóztatott szamosujvári vár- 
parancsnok báró J o z s i n c z i  József urat (kit ennek előtte nagy a -  
r a n y  érdem pénzzel jutalmazott vala) 4 3  esztendei hív szolgálatja te 
kintetéből , tulajdon kérelm ére 6 0 0  pengő forint évi nyugpénzzel 
nyugalmazni. E. H.

Z á g r á b :  múlt év utolsó napján adta által a’ bán Vlasich 
F erenez  b. Waldstiiltenb. vezér-őrnagynak az 1836 ik i jul. 2án Iza- 
chichnál a’ bosnyákokkal történt ütközetkor kitüntetett vezéri érde
meiért nyert Leopold-rendet; kiosztván ugyanekkor , a’ király ő fől- 
sége múlt évi sept. iGáról kelt legf. rendelete következtében, né- 
melly ugyanott magokat kijelölt vitézeknek az ezüst érdem pénze
ket; kiknek nevei következők: W laisawliewich Arzin ésZubovich P éter 
az oltocsányi határezredtöl; Rodich Rade az ogulini határezredtől ; 
és Forchheim  József tűzszerész (Feuerw erker); következők pedig fe- 
jenkinl egy egy aranyat kaptak: Zdurich János őrm ester, Pawichich 
Balázs és Chorek Fülep káplárok és Sekulich A id lövész a’ likkai 
határezredtől; Robich Marko és üiklich Iván lövészek ; Rukavina J á 
kob és Bobich Iván közvitézek , Banich György és Jurkovich Tamás 
őrm esterek, Dmitrassinovich István kadét; Balenovics Antal káplár; 
Knesevich Maksz, Gullan Radovan, Konchar Simon és Chorák György 
közlegények az ottocsányi határezrednél; Pólyák V enczel, Czernko- 
vich G yögy, Mirich Boxo és Wukovich W uk az ogulini határezred
nél; —• Bellauch József pattantyús a’ 4ik sz ezrednél. Az általadás 
napján ő exjá nagy ebédet adot t , mellyre a’ helybeli katonai parancs
nokság ’s tiszti kar ,  valamint a’ megjutalmazott legénység is hivata
los vala.

Az ő cs. s kir. Felsége által kegyelm esen m egerősített m a— 
g y á r  n y  u g j í é n z  i i n t é  ze t. Hogy a’ magyar nyugpénzi intézet jó té 
teményei az abból részesülő családok javára állandóul biztosíttassanak, 
tőkéje, melly az idők mostohasága miatt igen szenvedett, erőseb
ben alapittassék, ’s eredeti szerkezetének fogyatkozásai, mellyek 
3 9  évi tapasztalás után felfödöztettek, sikeresen megorvosoltassa- 
n a k , az Intézel’ választottsága jövendőre a’ fenálló szabályokban 
(statútumokban) következő, ’s legfelsőbb helyre fölterjesztendő, vál
toztatásokat tenni jónak és szükségesnek látá, u. m. 1) A ’ tagokká 
fölvétetés ezentúl nemesekre, egyházi személyekre, művészekre, k e res
kedőkre, ’s polgárokra is kiterjesztetik. —  2 )  A z  Intézet eddigi 
/<2dik osztálya a részvényesek hijánya miatt egészen m egszüntetik, 
’s ezentúl csak egy osztály lészen. —  3) Az öOdik évet meghaladt 
tagok, ha házasságra lépnek, köteleztetneknőik keresztlevelét, az azok 
részire reménylendő nyugpénz elvesztése alatt, azonnal beküldeni, 
sh a  a nő 10  évvel ifjabb lenne a’ házasulónál, a’ lOdik évet hala

dó minden évre házassági taksa fejében, és pedig: a’ I l d i k  évtől 
bezárólag a’ I5d ik ig  minden évért 5 fr. a’ lödiktól 2 0 dikig 7 fr. 
a k i t ő l  25ig  10 fr. a’ 26 tó l 3 0 i g l 5  fr. a’ 31 től 3 5 ig  2 1  fr. a’ 36tól 
4 0 ig  2 8  fr. egyszerre és egyezer lefizetni, melly fizetés azon ese t
ben, ha a’ tag , nőjének holta után m ég ifjabbat venne feleségűi, az 
e részben újólag fizetendő tartozásba fog számíttatni. E ’ tartozás
iul mindazáltal mentek az olly tagok, kik az Intézetből már nyug- 
pénzben részesülő özveggyel lépnek házasságra. —  4) Taggá csak

úgy vétetik föl valaki, ha a’ 2 0 0  fr. alap v. gyökértőkét ’s a’ 30dik 
éven felül levő évekért járó  pótlékpénzt, valamint az említett házas
sági taksát is egészen, vagy legalább ennek negyed részét, az éven
kénti segédpénzt ’s kamatokat pedig fél esztendőre előre befizetendő 
—  5) A ’ felmaradt tőkerésznek két esztendő alatt négy félévi sza
kaszban , a’ folyó fizetéseknek pedig mindenkor félévenként előre 
kell lefizettetni; ellenkező esetre a* szabályokban kitett, vagya’ vá- 
lasztoltság által m egengedtetelt határidő eltölte után a* késedelm es 
tag- minden béfizetett pénz elvesztése mellett visszavonhatlanul ki 
fog a’ tagok számából töröltetni. —  6 ) Mind az évenkénti pótlék- 
pénz, mind a’ házassági taksa, kivevén, ha a’ tag a’ 3 próbaév le- 
folyta előtt m eghalna, az Intézet sajátjává válik; és mind ezen pénz, 
mintáz  I8 3 4 d ik i január l s ő  napjától fogva felemelt esztendei s e 
gédpénznek harmada, pontosan elkülönöztetni, ’s a’ tőke gyarapodá
sára, elegendő bátorság mellett gyümölcsözőleg kikölcsönöztelni, 
a’ nyugpénzek ’s más kormányzási költségek fizetésére pedig azon
ban az esztendei jövedelemnek csupán két harm ada, ’s az Intézet 
tőkéitől járó kamatok fognak fordittatni. —  7) Mivel az Intézet fő
képen az özvegyek és árvák javára vagyon alapítva, jövendőben az 
Intézet tagjai a’ szabályok szerint őket illető egész nyugdijt egyedül 
akkor fogják kapni, ha vagy nőtelenek , vagy özvegyek és kiskorú 
gyermekeik nincsenek; a’ házasok azonban, kik nőik részére nem 
mondottak le nyugdijukról, e ’ nyugdijuknak csak felét huzandják, 
más felét pedig az özvegyek, és ugyanannyi éven által, hány év le 
forgása alatt férjeik a’ felében részesültek, melly évek után szinte 
ezen özvegyek az egész nyugdijt megnyerik. —  8 ) Hogy az öz
vegy nyugpénzt kaphasson, szükség, hogy férje három évig az in té 
zel tagja leg y en , vele egy évnél tovább házasságban éljen ’s tőle 
törvényesen elválasztva ne legyen. —  9) A’ nyugpénzek ezentúl a ’ 
beiktatás 4dik évétől bezárólag lOdikig 1 0 0  írtban, a’ 11 tői I 5ig 
1 5 0  fr. a 16tól 2 0 ig  2 0 0  fr. a’ 2 1  tői 25 ig  2 5 0  fr. a’ 2Gtól 3 0 ig  
3 0 0  fr. a’ 31 tői 3 5 ig  3 5 0  fr. a’ 35tül 4 0 0  frtban határozlalnak 
m eg .— A’ már nyugpénzt huzó tagok, és özvegyek, kivevén azo
kat ,  kik az 18 1  lk i  finanzpatens következésében m ár felényire le 
vannak szállítva, ezentúl az előbbi szabályokban kivetett, ’s eddig 
fizetett nyugpénzüknek csak felét kapják azért, mivel járandóságuk 
befizetett pénzeikkel mint pénzzel viszonyban sem állanak, és az ed
digi szabályok szoros értelme szerint úgy is nyugdijuknak m ár ré- 

j gén le kellett volna szállíttatni. Egyébiránt az ezen Intézet részérül 
már nyugalmazott tagok, ha nőtelenek, vagy özvegyek, és kiskorú 
gyermekeik nincsenek, az uj szabályokban, beiktatásuk óta eltelt 
éveik számához kiszabott nyugdijukat egészen m eg fogják kapni. —  
10) Az özvegyasszonyok házassági jutalmai jövendőre bezárólag 
25dikévökig 4 0 0  frtban; 26 tol 3 0 ig  3 5 0  fr.; 3 1 tő l3 5 ig  3 0 0  fr. 3 6 - 
tól 4 0 ig  2 5 0  fr. 41 tői 4 5 ig  2 0 0  fr. 46lól 5 0 ig ’s ezentúl 1 5 0  frtban 
fognak állani, mellyek a’ tett jelentés után azonnal, mindazáltal azon 
feltétel alatt fognak csak kifizettetni, hogy az özvegy m ég férjhez 
m enetele előtt nyujtsa-be folyamodását. Az Intézel tagjai az eddigi 
szabályok 37dik szakaszának értelmében felszólittatnak, hogy ezen ja 
vaslatba hozott változások iránt véleményüket legfeljebb 1837.m artiusa 
végéig az Intézet választottságának postabértől menten nyilatkoztassák, 
mire nézve egyszersmind világosan kijelentetik , hogy kik nyilatkozá
saikat bé nem küldendik, azok úgy fognak vétetni, hogy ezen válto
zásokban megnyugodtak, ’s azokat tökéletesen helybenhagyták. A ’ 
magyar nyugpénzi Intézet válaszlottságától.

A ’ nemzeti casinoi alkotó szabályok 6 ik pontja szerint, a’ 
téli köz-ülés f. e. január 2 9 én  reggeli 1 0  órakor változhatlanul fog 
tartatni. E zen gyűlés tárgyai a) az intézet mostani állapotjárói az igaz
gatók és választottság által teendő jelentés, b) az uj igazgatók és 
választoltság kineveztetése. c) a’ Casino további fentartására és em e
lésére szükséges intézkedések. A ’ részvényes urak ezennel m egje
lenésre kéretnek. P e s t , január 6 án 1 8 3 7  Pregardt János m. k, 
igazgató.

P o z s o n y .  A ’ jé g ,  m elly már jan. 4én délután, a’ viz e- 
melkedő inagossága m ellett is, sűrűn fedezé Dunánkat, 5én re g 
geli 7 óra körül megállóit ’s már járnak is ra jta , noha nem elég 
biztosan. ,r

B r a s s ó .  Nov. 25kén  éjjel, a’ brassai havasokkal kapcsolat^ 
ban levő oláhországi bérczeken szüntelen esvén az e s ő , az ezekből 
eredő Teliás patakját annyira megnövesztő (v. inkább a’ hó-lé) hogy regJ 
gél, a’ partján levő malmoknak semmi nyomát sem lehele látni. Em 
ber ezen áradásnak 7 lelt áldozatja, kik közül négyen , hajnalban, 
egy lovas-szekerensietőlegűtazva nekihajtána,k tartván űiigyo -aduz
zadásától. A’ villám sebességű folyam, előbb a’ vízbe ófiiföyebben 
hatolt lovakat csapá-le, ’s ezek ön nehézségük által, ’a parthoz ínég 
közel szekeret magok után rántván egy pillanat alatt hullám közé sodró
dénak. A ’ segedelmet a’ viz szemlátomásti növése, ’s terjedése e l
z á ró ,’s csak holt tetemeiket foghaták-ki későn estve felé. Erd. H.

J a s s y  (Moldvában) dec. lő e rő i:  az itt régóta létező poli-



tikai feszültség, úgy látszik, végéhez közéig Az ellenzéket alkotó 
bojárok nagy részint kibékültek, vagy legalább óhajtják a’ kibékülést. 
Csak három férfi tartá még fen hajthatlan büszkeségét, ’s ha ezek 
is engednek a’ hon javáért, úgy derült jövendőt reménylhetni Mold
vára, a’ mi annál kivánatosb, mert a’ mostani fejdelem fölvilágosult ’s 
becsületes ember. — Moldva legszebb asszonyinak egyike , Pulche
ria Gecika, Theodoraki nemesur’ hitvese, a’ jószágán átömlő folyam 
habjaiba ölte magát. Hihetőleg már oda is elterjedt az érzelgő reg é
nyek olvasása! —  Az orosz czár névünnepére kél tánczmulatság ké
szül, egyik az uralkodó hgnél; másik Noznován Miklósnál. —  M a
yer ur, bécsi zengora-virtuoz dec. ltján  adó a’ játékszínben első hang
versenyét fölemelt belépti árral; —  ismét uj jelei az európaisodásnak.
.— A’ kereskedői világban nagy züdulást okozott Bell és Andersolm 
bukaresti ház megbukta, hol a’ veszteség 5 millió piaszterre (egy pi- 
aszter 9 kr. p. p.) megy. —  Szóban forog egy moldvai nemzeti já 
tékszín épitetése is; —  valljon nem előzi é meg édes miénket? —

l p a r h i r e k ;  az iparvilágban a’ téli hideggel némi dermedés 
álla be. Egynyiretii egészfinom gyapjutnem  igenkeresnek; Londonban 
1 0 — 20  p. forintnyit csökkent ára. Kétnireytü téli gyapjú azonban 
a’ legutóbbi nagyszombati és brűni vásárokon nem roszúl kelt, ’s 
óra előbbi maradt. —  Jó minőségű nyári gyapjú is folyvást m eg
tartja árát. — Erdélyi, bánsági és oláh gyapjú mázsája 1— 2 p. fo. 
rintnyit szállá árában alá, de kivált honi szükség -  födözésre, m eg
lehetősen kelt. A’ m ézelnem  veszik, viasz ellenben felszökkent, a’ 
nyúlbőr igen drága, az égellbor szin te .—  Repezeolaj szerfölött ol
csó. —  Mindennemű hüvelyes véleménnyel el van az árutér borít
va ’s ez igen középszerű áron kél.

Buda:  Albert Ferencz ur a’ cs. k. csillagász torony’segéde kör 
átnézetét adja múlt december időjárásának: dec. hónap, melly különben 
éghajlatunk alatt a’ téli hónapokhoz szárnittatik , egészen megtagadó ez 
úttal saját téli charakterét, ’s inkább őszi jelenetekben mutatkozott; 
csak végnapjain tört ránk a’ tél egész szigorúsággal. A’ légmérő álta
lában közép magasságon álla, de gyakori’s rendkívüli gyors változásokat 
mutatott; 18án 27 § hüvelyknyi magasságon állva, öt nap alatt 27 hüvely
kon alul esett. De, a’ mi legnevezetesb, a’ hónap elejei» az évi közép 
magasságon állván, dec. lOig olly mélyre süllyedt, mint nálunk még soha
sem véteték észre,’s ez az idei légmérőállás minimum i. iMyolcz nap múl
va ismét a’ már említett legnagyobb magasságra szökkent. A’ meleg 
dec. 6aig szokatlanul nagy, lassanként fogyatkozott csak, inig a’ hévmérő 
13án fagypontot ért ’s e’ körül, majd alatta, majd felette folyvást lej- 
tegetett. A’ hónap nevezetes tüneményei közé tartozik az esős napok nagy 
száma is, t i. tizenegy, holott decemberben az eső általában ritka; sok 
eső igen ritka. Az ég egészen derült sohasem volt, egészen felhős 13 
napon; hó esett négy napon, ködös idő volt 24 nap, ’s ezek közül 8 napon 
regtől estig tartott. Uralkodó szelek valának az éjszaki és éj - nyu
gati. Zivatar kétszer dühönge.

A U S Z T R I A .
A’ bécsiek jó étvágya régóta isméretes. Egy levelező árulást 

követ-el kedves honfiai gyomrán ’s elbeszéli egész őszinteséggel, 
hogy Bécs 3 3 0  ezer lakosa közűi mindegyik egyre m ásra, 35  pint 
bort ’s 2 akó sört, de csak j- meszely égellbort ’s 2 f  pint ecze- 
te t; 1 3 0  font marhahúst, 6 darab szárnyas állatot, 2 3  pint tejet ’s 
1 2 8  darab tojást emészt meg évenként; borjú majd egy egész jut 
két em berre, egy nyúl három emberre , halból 2 -| font;  vajból és 
zsírból 8  font; sajtból 2 -£ font; a’ mi valóban tisztes m ennyiség, 
ha meggondoljuk, hogy a’ lakosok nagy része öreg , ’s [beteges is 
lehet, vagy finom nő, vagy kis gyerek , ki apjai erényét még férfiúi 
kifejlettségre nem juttatható.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Dec. 26án délben a’ Parisban levő követek előleges gyűlést 

tartottak a kamara értekezési terem ében nyilvonóssal meghatározni 
azon 20  tagból álló küldöttséget, melly következő napon a’ királyt 
elfogadja. Azonban számos követ-tag, kiket legkésőbb dec. 26ra 
vártak, még nem érkezett meg. Annyi hó esett, hogy a’ postákat 
valamennyi országúton elkéstetle, ’s a’ gyorsszekerek, mellyek kü
lönben reggel r órakor szoktak m egérkezni, most gyakran éjjel 
9  órakor érkeznek. —

Galignani M essengere dec. 27rő l délután 3 órakor másod
szori kiadásában jelenti a kamrák ülésé megnyittatását, ’s egy ugyan
ez alkalommal megkísértett merényi a’ király élete ellen. E ’ merény 
körülményéi következők; A törvényhozó kamrák megnyitására min
den rendelés m egtörtént, hogy a’ király menete a’ Bourbon palota 
felé intéztessék szokás szerint. Mint máskor most is katonaság vala 
fölállítva, de mivel az idő igen zordon vala, kevés néző jelent meg 
az utczákon. Néhány perez múlva miután a’ királyi kiséret a’ tuile- 
riákat a’ Pont royal felé vivő kapun elhagyó, ’s míg a’ parton össze
gyűlt néptömeg a’ királyt kiáltásokkal üdvözlé: egy elég tisztesen öl
tözött fiatal ember (Meunier) gyilkos merényi követettel a’ király élete e l
len, pisztolyt durrantván el rá , melly azonban őt nem találta. A’gyilkos 
olly közel állott a’ slatushintóhoz, mellyben a’ király, ’s két legidősb 
fija, Orleans és Nemours hgek ültek, hogy a’ király jól rá ismérhetett, 
s a nemzeti őrségnek megmutatható őt, melly azonnal el is fogta ’s 
a kastelyi orházba vitte anélkül, hogy ellenszegült, vagy megfuta
modni akart volna. A’ sereg ’s nemzeti - őrség annyira felindult 
e fiatal ember ellen, hogy majd olt helyben feláldozta őt haragjának. 
Orleans s Nemors figen a’ szétpattant hintó üveg töredékei könnyű 
sebet ejtenek.. A’ király az egész történet alatt hidegvérű maradt, 
’s miután a’ gonosztévőt elfogták, útját folytató a’ kamara felé. A’ ki
rály kocsija előtt a’ királyné, Adelaide assz. ’s a’ hgassz. mentek 

A Bourbon palotában már korán megtétettek a’ szokott inté
zetek a’ rend-fentartására. A’ diszitvények most is ugyanazok voltak,

mellyek a’ tavalyi ülés - megnyitáskor. Egy vörös bársony karszék 
magos alkotványon a’ király számára volt készen ; mindkét oldalról 
két kisebb ülés szinte vörös bársonynyal bevonva, ’s ezek fölött 
menyezet, számos háromszinű zászlókkal. 10 óra után néhány percz- 
czel a’ karzatokat megnyitották a’ közönségnek, melly beléptijegyek
kel volt ellátva. Főleg számos asszonyság jelent m eg, de mind 
téli köntösben. —  12  v lig kevés követ jelent m eg; de nem sokára 
többen. 1 2-|kor Pasquier báró vezérlete alatt m egjelentek a’ pairek 
rs a’ statustanács tagjai, mindnyájan tiszti ruházatban. —  Kevéssel 
1 óra után megjelent a’ királyné, ’s Adelaide asszonyság a’ hgasz- 
szonyokkal, kiket a’ gyűlés hangos: „ vive la re in e ! lí kiáltással fo
gadott. Pontban 2  órakor a’király lépett be. E ’ pillanatban az egész 
gyűlés fölkelt, ’s lelkesült, több perczig tartott éljenkiáltással üdvöz
lé ő fölségét. A’ király szivére téve kezét ismételve meghajlott a’ 
hallgatóság előtt. Arezban egy kissé ugyan halvány de különben 
jó  színben vala, és szilárd léptekkel hágott a’ lépcsőzeten a’ 
királyszék felé. Orleans és Joinville hgek a’ király jobbján, Nemours 
pedig balján foglaltak helyet. Nem sokára elkezdé a’ király a’ m eg
nyitó beszédet olvasni, mit végig szilárd hangon tett, kivevén azon h e 
lyeket, hol a’ conslanlinei szerencsétlen szállitványról ’s a’ gyilkos 
merénylői előbbi megszabadulláról vala szó. E ’ helyeken szava 
mély megindulás miatt reszkele A’ megszabadulását tárgyazó hely 
ismétlett kiállással: „Éljen a’ király!u fogadlaték.

Következő, a’ beszéd mellyel Lajos-Fülöp a’ kamrai üléseket 
m egnyitó: Uraim,! Francziaország aratja már bátorsága’s bölcsesége 
gyümölcseit. Intézvényei szilárdulnak , jólléte növekszik , ’s midőn ma 
Uraságtokat összegyűjtöm , csak szerencsét kívánhatok magamnak 
’s Önöknek hazánk javát érdeklő fáradozásink sükeréhez. —  Min
den külföldi hatalom biztos békét Ígér. Úgy látszik, a’ világ nyugal
ma hosszasb időre van biztosítva minden zavarodás ellen. —  Diplomatái 
összeköttetésünk az éjszakamerikai egyesült statusokkal ismét folya
matban. Az 18 3 1  ki jul. 4diki szerződés végre jut, ’s okom van szá
molni arra, hogy ezentúl semmi sem háboritandja meg a’ jó egyértést, 
melly a’ két nem zet közt olly hosszasan ’s boldogitva álla fen. —  
Francziaország és Schweiz közt némi futólagos viszály támadt; de k i
elégítő fölvilágitósok adatlak ’s a’ benső barátság, melly e’ két o r
szágot olly sok év óta összekapcsoló, ma már ismét helyreállott. —  
A ’ félszigetet még szerencsétlen szakadások nyugtalanítják. Komoly 
történetek rengelék meg a’ madridi ’s lissaboni intézvényeket, ’s a’ 
polgári háború máig sem szűnt meg Spanyolországot pusztítani. Nagy- 
brittannia királyával folyvást karöltve, lélekisméreles hűséggel gon
doskodom a’ négyes szövetség sikeritéséről azon szellem ben, melly 
azt létre hozó. II Izabella királyné thronjának m egerősülése legő
szintébb kivánságim egy ike,’s reményiem, hogy az alkotmányos m o
narchia győzend az azt fenyegető veszélyeken. De szerencsét kívá
nok magamnak ahoz, hogy Francziaországot azon áldozatoktul, m el
lyek terjedelme ellálhatatlan, ’s a’ félsziget benső ügyeibe avatkozás 
kiszámithatlan következményitől megőrizém. (Élénk tetszés jelei.) F r an - 
cziaország, gyermekei vérét ön ügye számára kíméli; ’s ha azon 
fájdalmas szükség esetében van, hogy őket, ótalmára vért önteni 
szólítja fö l, akkor is csak dicsőséges zászlóink alatt indul csatára a’ 
franczia katona (uj tetszés). —  Afrikában sajnos veszteségeket 
szenvedtünk. Ezek mélyen szomoriták szivemet. 2dik fiam, mint már 
előbb testvérbátyja, osztályos vala vitéz harezosink szenvedési ’s ve
szélyeiben. Ha óhajtóit si'iker nem felelt is meg iparjoknak, mégis 
vitézségük, állhatatosságuk ’s b mulalra méltó elszántságuk zászlóink 
méltó dicsőségét épen tartá. Önök velem együtt el lesznek határoz
va , hogy afrikai fegyverinknek az őket illető győzelmet ’s ottani bir- 
lokinknak a’ teljes bátorságot biztosítsák. —  Éltem et gyilkos m e
r é n y  fenyegető. A’ Gondviselés elfordító rólam az ellenem szánt csa
pást. (É lénk megindulás.) A ’ szeretet bizonysági, mellyeket F ran
cziaország nekem nyujla, legbecsesb díja munkáim ’s ön feláldozá- 
simnak. (Kiáltozás: éljen a’ k irály!). Egy olly esztelen mint bűnös 
zendülési merény, néhány pillanatra elbámitott egy nagy várost, de 
mellynek nyugalma ez állal m eg sem háborodék, sőt nem egyébre 
szolgált, mint vitéz hadsergünk hűségét ’s a’ nép jó érzelmeit teljes 
fényben tüntetni elő. —  Olly sok büntetésreinéltó törekvés sükerel- 
lensége végre lankaszlani kezdi a’ szenvedélyeket ’s lesújtani vak
merőségüket. Az idő már eddig is sok gyülölséget elszunnyaszlott 
’s naponként édesbiti a’ kötelességek terhét, mellyeket tőlem korm á
nyom’ körülményei kívánnak. Szivem sugalmát követéin, midőn 
em bereknek kegyelm et adtam, kiket a’ törvény karja ért. Csak ol- 
lyanokkal volt közöm, kik a’ törvények’ hatalmát elismerek, Illyké- 
pen hivém a’ charta által nekem adatott jogok legbecsesbikét gyako
rolhatni, a’ rend biztosítékinak ’s törvényhozásunk alapelveinekgyön- 
gitése nélkül. —- A’ törvényeken kívül, mellyek eddigelé Önök eb 
be terjesztettek ’s újabban tanácskozásba vétetendők, foglalatosko- 
dandnak Önök még többféle javaslattal, mellyek közül némellyek csa
ládomat illetik, mások törvényink javítását tárgyazzák. —• P énzü
gyünk a’ legkielégitőbb állapotban van. A’ status bevétele felülmúlja 
a’ rendes költségeket. Rendszabályok fognak Önök ele terjesztetni 
az utóbbi gyűlésben nyilatkozott kívánathoz képest, (a z  öt pCent 
leszállítására nézve) mihelyt a’ tőkepenzi tölösleg visszatérté m eg
engedi ezt kormányomnak. —- A* kereskedési csiiggedés, melly más 
országokban érezhető vala , benső jóllétünkre igen csekély befo
lyással volt. Né melly helyeken azonban sajnos panaszokat hallhatni, 
mellyeket enyhitni törekvésünk; ’s okom van remenyleni, hogy csak 
ideiglenesek azok ’s hogy a’ gazdaság növekvése a’ nép jóllétét 
minden oldalVul biztosilni fogja. •—- E  szerencsés süker gyorsa >b
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előteremtésére, ’s F ranciaországnak, a*tudományok ’s nemzeti jólléti 
haladás -  ígérte hasznok m egszerzésire, azt parancsolám , hogy a 
nyíl vány os munkák nagy összesége legyenOnök tanácskozása egyik tár
gya. Á’ pénzalapok, miket Önök a’ nyugati utakra megszavaztak, 
már is megváltoztatok e tartomány ábrázatát skitépték a polgáii vi- 
szálkodás magvait. E ’köv. gyűlésben a’ még hátralevő hiányok , utak, 
hajózási,-csatornák, kikötők, ’s Francziaország nagyságát bizonyító 
°s méginkább emelő köz intézvények’s emlékek, fontos javaslatok tárgyai
lesznek.-__ Haladjunk, uraim, továbbra is ez utón; ez állal hazánk
boldogsága alapját vetjük meg. Gyámolitva Önök törvényszerű segéd- 
hatása által, képes valék uj lázadásoktul megőrzeni a z t , ’s intéz- 
vényink szent zálogát megmenteni. Kapcsoljuk mind erősben tö- 
rekvésinkel össze, ’s napról napra látni fogjuk, mint terjed és szi
lárdul a’ jórend, kölcsönös bizodalom, jóllét, ’s részesülünk mind
azon jótékony következésben, mellyre egy nemzeti kormány pajzsa 
alatt élő szabad ország teljes joggal számolhat.“ — A ’ beszéd után , 
melly a' gyülekezet’ ismételt tetszés-kiállásival fogadtaték, több 
ujdon választott követ tévé le a' szokott esküt.

Kgy párisi levél többek közt igy elmélkedik Francziaország 
jelenéről: „Mi a’ status föntebb régióiban történik, a’ mélyen álló 
néplöm eg előtt idegen marad ; még a’ követkamra is vagy épen nem 
vagy csak aligalig és távolról érdekli a’ közembert. Kívánatos len
ne, hogy a’ nép képviselőji kevesbel gondolnának Thiers és Guizot 
úrral, \s többet az ország’ bajaival; mert jöhet idő,  hogy az alsóbb 
néposztályok elmellőztetése kíméletlenül riasztandja lel őket álmaik 
*s cselszövényeikből. —  Francziaországban majd mindenfelé, ’s na
ponként fordulnak elő esetek, mellyek bizonyítják, inilly gyöngék és 
szakadozottak a’ status eddigi ő rendjét összetartó kötelek. xVli szó 
nioru dolog a’ legtulságosb vigyázati szabályokhoz folyamodásra len
ni kényszerítve! —  A tuileriák mostani őriztetése csakugyan ijesz
tő. A’ palota közepén, a’ pavilion alatt éjenként egy zászlóalj ka
tonaság őrködik jólfülött előteremben ; a’ király hálószobája melletti 
teremben pedig folyvást l ő  em ber van ébren, kik a’ legkisebb zörrenés- 
re  kéznél vannak, ’s e’fölölt még több osztály katonaság vigyáz, jár 
’s kél a’ tuileriakertben ’s a’ kir. vár közelében, kemény töltésű fegy
verekkel. —• E ’ mellett naponként szaporodnak a’ rablások ’s betöré
sek magányosak házainál; minden képzeletet meghaladó szem telen
séggel űzik a’ tolvajok m esterségüket 's nemcsak é j je l , de estvénkint 
sót világos nappal is.

Avesnesben dec. 16án egy respublicai irányú összeesküvés 
födöztelvén-föl, számos elfogás történt. Több altiszt is volt a’ dologba 
keveredve.—  Soult marsai dec. 2 2 én  Parisba érkezeit, ’s azóta háza 
folyvásti vendégostrom alatt van, m ert a’ leendő ministerváltozás ese
tére ő lenne azon személy, ki körül azuj  szerkezet forog. A’constanlinei 
szerencsétlenség megerősité azon szükség érzelmét, hogy a’ hadserget 
egy érczakaratu ’s nagy tekintetű férfira kellene bizni. Ezért minden 
párt a’ marsaira függeszti szem eit; de ő egyik felé sem hajladoz, ha
nem  m egtartja független önállását, hogy annak idejében ő szabhasson 
fölléteket; minden párttal igen hidegen bánik, ’s egyikelőtt sem nyilatko
zik. —- A ’ Constantineből Honába visszatért franczia katonák közt 
most az agyi betegségek erősben dúlnak, mint a’ háború. Jussuf-bey 
látván a’ dolgok rósz fordulatát annyira elcsüggedt, hogy m eg akará 
magát ölni ’s Clauzel marsai alig tudta lebeszélni e’ szándékról. 0 
mindenét el veszté, a’ mije volt, még sátorát is. Most már semmije 
sincs fizetésén kívül, mellyel mint franczia osztálynok-tiszt húz ’s a’ 
testén levő ruhán kívül. —  A ’ S ied e  szerint, Clauzel marsai beküldő 
elbocsáltatási kérelm ét ’s azt el fogadák. Morlemart hg. lenne helyé
be afrikai kormányzóvá. —  Talleyrand hg ismét Parisba érkezeit. 
A’ 8 3  évii öreg járni nem tud ugyan, de különben egészséges. A’ 
luileriákban a’ bejárásnál egy zselyeszék áll készen számára, mel
lyen a’ király szobáiba tolják udvarlásakor.

A’ párisi ügyvédkar dec. 23án  és 2 4 én nagy mozgásban 
vo lt, mivel a’ cassatioszék e ’napokban az ügyvédség függetlenségére 
nézve igen fontos jogesetet ítélt el. Dupont ügyvéd t i. a’ törvényszék 
előtt bizonyos valiatási ügyben azzal éles szóvitára fakadt, melly 
közben a’ törvényszék ellen olly kifejezésekkel é lt, hogy azok tisz
teletleneknek ismérletvén, ő egy évi hallgatásra, vagy is az Ügyvéd- 
Bégtől felfüggesztésre Ítéltetett. A ’ cassatioszék helybenhagyá ezen 
ítéletet, noha maga Dupin a’ főügyész, •—-a’ követház elnöke, -— sür
gető annak eltörlesztését. —  Lubecki hg, ki már régidétől fogva tartóz
kodott kormányja külön bizományából Parisban, haza felé készül. 
Ebből azt következtetik, hogy alkudozásai bizonyos régi követelé
sek tárgyában, mellyeket Oroszország Lengyelország nevében te- 
sze n , vagy félben szakasztottak, vagy legalább, ’s mi tán hihetőbb 
is, bizonytalan időre halasztottak el általa. A ’ franczia publicisták e’ 
követeléseket sehogy sem akarják elismerni. A* kormány nem is 
m er velők előlépni. Úgy látszik Muralné joga ’s követelései Neuilly 
kastély iránt bizonyosak, csak arról vitatkoznak m ég : valljon a’ ki
rályt, vagy a’ kincstárt illeti e a’ visszapótlási költség. M uralné, egy 
milliót kivan, ha a’ király mezei lakát meg akarja tartani. -—-

Le Siécle lap szerint Lipano grófné (M uralné asszonyság) 
Parisba utazása azon czélból történt, hogy Neuilly iránt követelését 
indítsa^ meg. E ’ mezei jószágot ő, mint bergi nagyhgné ’s később 
nápolyi királyné, saját pénzén vásárlotta, Napoleon a’ korona javai
val egyesité, X V III Lajos pedig cserében az Orleans háznak adá.

Az utóbbi időben keletkezett számos egyesületek ’s rész
vényes társaságok közt, egy kitünteti magát 7ő  ezer frank tökepénz- 
zel, melly azonczélra állott ö ssze : hogy „a’ különfaju vadász kutyá
kat megnemesítse ’s javítsa.“ —  Viennot n’ „Corsaire“ felelős sze r

kesztője Dupouchelnek a’nagy dalszínház igazgatójának becsületsér
tései miatt a* rendőrszék által 200  frank birságra és költségmegU*- 
rítésre ítéltetett. —

Apponyi gróf, mint franczia lapok beszélik, llossinit kirán
totta álomkórságából, ’s rá bírta, hogy az ausztriai császárnak Maj- 
landban leendő megkoronáztatására daljátékot szerezzen. A ’ maestro 
uov. első napjaiban Parisból Olaszországba utazott, hogy az ott min
denkor készenálló költeményekből (textus) válasszon. A ’daljáték, mint 
mondják, folyó év febr. ire  kész leszen.

P  0  R  T ü  G Á L I A.
Lissaboni levelek szerint, az uj cortesgyülésre választott kö

vetek többnyire mind tulongó néppártiak, minélfogva sok szép beszédet 
reméllhetni, de kevés előhaladását az ügyeknek. A’ cortes ebbe ter
jesztendő legelső indítványok, úgy mondják , kizárólag a’ pénzügyet 
lárgyazzák. A ’niinisterek már elkészilék az uj adó-vetés tervét. Pénz 
minden esetre szükséges nekik, ha azt akarják, hogy az ország kereke 
's m űszere el ne akadjon. De valljon mikor le h e t’s kell az adót kivet
ni. Most legalább, midőn a’ szegénység ’s nyomorúság a’ nép közt 
naprul napra ’s iszonyúan növekszik: lehellen. Lissabonban úgy szól
ván nincs is többé jó llé t, ’s az itteni élet minden előbbi kényelme ’s 
öröme elenyészett A’ színházak üresek; a’ műipar elzsibbadt; ’s mi 
több , a’ miguelpáriiak éjszaki mozgalma rettegésbe is hozá a’ fő
város polgárságát. Az ellenséges csapatok egyike már 8 — 0 0 0  főbül 
áll, m ellynek szétoszlatására a’ portoi őrsereg van rendelve, noha i- 
gen óvakodva fordítja a’ kormány illynemü m erényekre a’ rendes ka
tonaságot, m ert fél, hogy hátralevő zsoldja miatt zúgolódásra fakad, 
sőt legnagyobb szükség idején is cserben hagyja; ’s a’ kormánynak 
e ’ félelme nem alaptalan : m ert a’ hadsereg közt valóban nagy a’ fék
telenség.

S P A N Y O L O R S Z Á G
A’ múlt lapjainkban ernlitelt cortes-végzem ény, következő 

elmélkedésre birá a’ Nationalt: A ’ spanyol ftiinisterium m egnyerő 
a’ corlestül a’ kívánt rendkívüli hatalmat. Most határtalanul uralko
dik a’ polgárok szabadságán, mert a’ törvény megengedi mind azt 
a’ canari szigetekre küldhelni, ki útjában áll; szóval a’ ministereknek 
legtágasb hatalom van kezeik közt. De valljon erősbek lesznek é 
ez állal? Jobb követkeményüek lesznek e az állalok vezetett ügyek? 
Könyebben elháríthatóke a’ Spanyolországot fenyegető veszélyek? 
E gy ájulongó gyüléskorlátlan hatalommal ruházott föl egy szinte a- 
lélatos kormányt. De ném a’ törvénybe foglalt hatalmat kell nézni,hanem 
azon férjfiakat, kik azt adók, ’s kik elfogadák. Minő zendülési buz
galmat mulatott a’ cortes? Miljy erőnek ’s észtulajdonoknak adá je- 
lenségit Calatrava ministeriuma? Szintolly utálatos mint nevetséges, 
midőn a’ kormánynak szolgailag engedelmeskedő gyűlés ’s egy a* 
veszélyek nagyságával mérkőzni nem tudó ministerium, az áruba 
bocsátott hatalmat igy adja és veszi, ’s magát a’ törvények fölibe 
helyz". Arra, hogy valamelly rendkívüli hatalommal fölruházás gyü
mölcsöző legyen , azok, kikre azt ruházzák, szükségkép köz bizo- 
dalomban álljanak; ezt pedig csak olly fényes tettek által eszközöl
hetni, mellyek a’ lelkekben semmi gyanút nem hagynak magok után. 
Illy határtalan fejdelíniséggel uralkodott hajdan a’ tanács F ranczia
ország viszonyain, de ez a’ fölkelést egész tömegestül is elinlézé, 
lélegesíté, ’s 14 hadserget állított-ki, mellyel ugyanaz időben har- 
czolt Europa ’s a’ belső pártok ellen. E z alkalmas volt ama’ roppant 
hatalom elfogadására, mellyel fölruházlaték. De valljon minő joggal 
kívánhat korlátlan hatalmat Calatrava szerencsétlen ministeriuma, 
melly m ég csak Gomeznek útját szegni ’s Bilbaot ostrom alul föl- 
szabadítni sem tudja? Valljon minő ürügy alatt engedhetni annak illy 
hatalmat? Minő zálogát adá ez ama’ zendülési buzgalom nak, melly 
az ország védelme ’s m egm entésére mindent kész cselekedni ? Ki 
kezeskedik, ha nem szintúgy fél e a’ fölizgatolt népszenvedélyek 
győzödelm étől, mint a’ d. Carlos általi meggyőzeléstől? A ’ carlo- 
siakon nyerhelendö győzelem sokkal valódibb hatalmat szerzett vol
na és szerzene a’ ministeriumnak, mint a’ szolgálatra kész cortes 
által megszavazott puszta törvény. Ugyan mit fog cselekedni a* mi- 
nisterium e’ hatalommal? Madridban uralkodhatik; de a’ tartomá 
nyokban nem; *s mivel erőtlensége olly nagy, hogy egy guerilla-csa- 
patot büntetlenül kénytelen egész Spanyolország szerte dúlva ’s kó
borolva hagyni: valljon hol találand eszközöket az egész nemzet fö 
lölti uralkodhatásra? A ’ spanyol ministerium mintegy készakarva fo
rog  egy körpályán, mellybül kihalolni nem képes, hacsak véletlen eset 
nem nyilaiul neki rést.“ ’s a’ t.

Madridi levelek szerin t; Mendizabal azt véli, hogy midőn a’ 
corlesgyi'ilésben többséget szerze a’ ministeriumnak, egyszersmind 
tervei valósithatására is mindent megnyert. Hatalommal ellátva hívén 
magát, minden személyes ellenséget’s torzsongani merészlőt börtön
be zárathatni vagy törvényes ítélet nélkül a’ canari szigetekre szám
űzhetni ; m esszehaló pályáját szemléli maga előtt az önkénynek, 
mellyet azonban egy tartományi kilobbanás sokkal hamarább keresz
tül vághat, mint a’ ministerium hinni hajló. A’ mi jelenleg történik, 
az megerősítése amaz igen nagy igazságnak, hogy minden törvény
hozó gyülekezel, mellyet birtoksajátságon fekvő választásdij nélkül 
a’ nép nevez ki, örökösen a’ kormány rabszolgája leszen, különö
sen ez országban, hol semmi magasb pálya nincs a’ nyilványos hi
vatalon kívül. Illy rendszer alatt nem egyéb a’ nemzeti képviselő
ség , mint valódi csalárdság. Azért nem volt a’ mi cortesgyülésünk- 
ben szemlélhető valamelly rendszeres ellenzék (opposilio) a’ minis- 
sterium bármi kére lm e, akaratja ’s tettei ellen. A ’ legcsekélyebb 
hivatal, mellyet egy descamisado követ rokonának nyújt a’ kormány:



szágban sokféle ’s tetemes csalásokat vitt véghez, egyszersmind ne
héz büntetésekre is Ítéltetett, mint névszerint Brüsselben tízévi kény- 
.•szeritett munkára, de mindeddig szerencsésen ki tudott a’ büntetés 
alul búni, mivel a’ legelőbbkelő angol családok nevei közbetétele által 
hatalmas közbenjárást tuda pártjára eszközleni. Most magát Low ther 
term észetes íijának adja ki; majd elválik, mennyire fogja ezen n e
mes ur rokonát elismerni, ki különben olly Proteusnak vagy a- 
lak-és színváltóztatónak látszik, hogy az ember azt gondolná, egész 
csoport csaló van munkásságban. __

A’ frankfurti kertész és földművelő társaság folyóírást szán
dékozik kiadni, melly a’ kertészet ’s mezeigazdaság művelésére ’s 
terjesztésine hasson.

Drezdából dec 19éről Írják, hogy ott egy  szász , ki 1 8 1 3 -  
ban franczia hadi szolgálatba jutott, egyszerre m egjelen t, egy  felnökei 
(Vorgesetzte) által neki hagyott örökség fölvételére. E z örökség iromá
nyokban áll, mellyek pontosan meghatározzák a’helyet, hol az örökség
hagyó, ki I 8 l3 b a n  Drezda körűi a’ langebrücki síkon hadi biz
tos vala , 2  millió livrenyi sommát elásott. A ’ felsőség fölügyelése  
alatt történt első keresés m ég eddig sükerre nem vezetett. Oka, mi 
ért az említett hadi biztos a’pénzt szem élyesen ’s éltében föl nem vet
te , a’ pénz elástával összekötött gyilkosság volt, ’s valóban ásás 
közben már talállak is ott emberi csontvázra

Poroszországban egy kir. uj rendelés a’ birói Ítéleteket el
törli olly követelések iránt, mellyek katona személyeket érdeklenek 
a’ status ellen, ’s csak a’ folyamodás és kérelem útját hagyja főn 
Hasonló rendelés már 1830ban  is bocsáttatott ki a’ polgári liszvise 
lök követeléseire nézve. Ezek tehát csak folyamodhatnak ’s kér 
hetnek; de követeléseikhez törvényes biró által nem juthatnak.

S tuttgartban dec. 6án lélektanilag (psychologice) nevező 
te» tünem ény fordult elő. Bizonyos sütőinast azon gondolat szál 
lőtt m eg , hogy ó egy helyre van leszegezve v. parancsolva, 
■eki ott kell állva veszteg maradnia, míglen havazni fogna. Így á' 
lőtt ó m estere lakja elölt Fridrik utczában mozdulat né lkü l, kői 
reggel óta könnyű ruházatban, fején egy kenyérrel tölt kosár; 
ta rtv a , ’s reszketve minden te tem éb en , szegült eszm éjén (Ibi 
idea) kívül egészen ép elmével. Az eset különössége mindé 
perczczel uj m eg uj csoport em bert csődite össze. Mindnyájan azc 
voltak, hogy képzelgése nevetséges állapotjárói m eggyőzzék ő 
húzták, vonták, taszigálták ide ’s tova; de mind híjában; a’ í 
ism ét előbbi helyére állott. Erővel a’ házba huczolták ’s ó mindég 
re  ja jgatott, hogy neki m eg kell halnia, ha állani nem  hagyjá 
ennélfogva ismét helyére bocsáttatott. Mivel az előhítt orvosak o 
nyilatkoztak, hogy puszta erőszak ártalm as leh e t, sokáig hij 
ban törekedlek őt észokokkal ráb írn i, míg végre 1 i  órakor csa 
ugyan kocsiba ü lésre v e tté k , ’s kórházba vitték, hol csupán naj 
aggódásról panaszkodik. —-

A N G L I A.
Angliában m ég élnek a’ nagy Shakspeare névrokonai k 

zül ném ellyek, de fölötte szűkös körülm ényekben, csak legköz 
lebb is leltek London egyik utczájában egy 7 7  éves öreg embei 
Shakspeare Györgyöt, éhséggel ’s hideggel küzködve.

Utóbbi szélvihar alkalmakor , melly Angliában dühöng 
valóban szomorú sors sujtá Bartlett családot. E gy 2 0  évű ifjú Ba 
le tt, testvér húgával ’» nagynénjével Bedvinből M arlboroughba k 
csizott; útközben egy a’ szélvész ereje által gyökerestül kiránt 
bükfa kocsijokra zuhant ’s az ifjat és nagynénjét holtra zuzá. Bartl 
kisasszony élete mégis m eginenekvék, ő ugyanis az első ülésr 
m ellyen bátyja m ellett helyet foglalt, nénje felé előre hajlo tt, i 
dón a’ rögtön veszély rájok csapott, ’s e’ mozdulata menté m eg 
gyedül. Feje t. i. az akkor lerobbanó fa két vastag ága közt éj 
maradt, ’s e’ helyzetben kelle maradnia m integy két óráig, míg v< 
re  segéd után kiáltozása néhány napszámost oda gyűjtött, kik az á 
kát elfürészelték. Úti társai örökre elném ultak ’s testvérbátyja s 
sárol annak jéghideg  keze tévé csak bizonyossá, mellyet a’ re tte  
pillanatban megragadott. Egyazon időben a’ család idősb leányai 
halva feküdt az atyai házban, ’s a’ három szerencsétlen utas gyá 
ruhá t indult vásáriam M arlboroughba, ’s így csak egy m aradt él 
ben a’ többinek gyászos vesztét siratni.

S C H W E I Z .

Berni levelek Nidauból ezt írják: dec. lO én  estve 7  óra 
Tw an lakosai zivataros idő közben a’ világító hó ritka látványa 
gyönyörködhettek, melly eleinte azt hi tété velők , hogy Gerla! 
genben gyuladás van. Nem csekély volt azon ijedség , melly i 
melly hajóst és utast m eglepett, midőn a’ tó közepén elsőben eg; 
nek sapkája szinleg meggyuladni látszott, ’s a’ phosphori világ 
mindnyájokra elterjedt, mig végre az a’ vízre is elszármazott. Elve 
tűket kerülhetlennek tárták, midőn mintegy öt perez múlva a* v 
gitás hirtelen megszűnt. A’ hó világítása, mint tudva van, villan 
tüneményen alapszik. —
GABONAÁR: jan. lOdik. Pe.ten. T in ta  búza 106 2 /3 — 9 6 2 /3  —  86 2 /3 . Két»

>  73 * /3- Rom 56 — 53 1 /3 . Árpa 56 2 /3  — 53> Zab 42 — 40 38. Kőién 
* 160. Kukoricád 9 6 2 / 3 — 93 i /3 .

P É N Z K E L E T  Bee*, január 7 én  5 pCente* «tatusköt. lo t  17/32; — 4 pCei 
99 3 /4 ; — 3 pCentes 75 9/16; — |IS20ki 100 frtos kölcsön 224; i 

1821 ki 139 11/16 ; be lvárosi 2 1/2 pCentes bankóköt. 66 ' / 8 ,  bankrés/.r. 393

szavazat-nyereséget hoz neki; ’s bízvást elmondhatni, hogy száz 
hivatal, mellyet a’ ministerium annak idejében elosztogathat, untig 
elég arra, hogy magának szótöbbséget szerezzen ’s ezt biztosítsa. 
Meggyőződhetni továbbá arru lis , hogy a’ cortes kebléből sem zen
dülés, sem minislerium-bukás, sem respublica nem születik. Leg- 
fölebb a’ titkos társaságok tagjai merészelhetnek valamit. Ezek m őst 
kétségkül elő fognak lepni; mert esupán létezésük megtudása i s , 
mit Calatrava födöze fe l, nagy rettegést okozott a’ követeknél. E ’ 
tagokat érheti legelőször is azon sors, hogy a’ canari szigetekre 
szállíttatnak. Mondják azonban, hogy Calatrava a’ felfödözéskor egy 
titkos társaságrul mégis m egfeledkezett; a’ „fenséges templariusok- 
érul t. i . , mellynék, barátival együtt, ő is tagja; vagy legalább vo lt, 
’s melly Istruriz ministeriumára olly kártékony befolyással hatott. A’ 
Tribuno és Corsario lap példáját hihetőleg több folyóírás is köve- 
tendi ’s a’ sajtók munkálkodást úgy szólván megszűntek gyanánt 
tekinthetni. Más részrül ellenben általányos panasz támad az an
golokra, kik (különben a’ föllengősdi párt bálványi voltának. Nem 
bocsáthatják meg Evans tábornok hidegvérüségét, mellyet Bilbao 
szorult állap©tjára nézve mutatott, ’s  közönségesen azt hiszik, hogy 
jelenleg semmi másrui nem aggódik, mint a’ nagy nyoinosságu 8t. 
Sebastian ’s Passages kikötő m egerősítésén; ezt pedig a’ mi költsé- 
g inken, de kizárólag az angolok hasznára. Zúgolódást okoz azon 
körülmény is, hogy tömérdek pénzt küldenek ki Angliába, fegyver, 
katonai köntös, ’s egyéb hadiszer-vásárlásra; m ert eddig olly hie
delem uralkodott, hogy mind ezt hitelben fogjuk kapni, mig sze - 
rencsésb helyzetünk engedendi adósságink letizethetését. Az e’ mi
atti ingerültség annyira m egy, hogy magát az angol követ személyét 
is üldözőbe veszi, ’s házi életéből is fürkész elő telteket, melly eken 
gúnyolódásit alapíthassa. Különben pedig hamari jobb jövendőhez 
nem igen van rem ény; sőt újabb bonyolgástul retteghetni. E z okoz
n i  hogy a’ kiköltözés naprul napra szaporul, különösen a’ vágyó- 
nosb osztálynál. Utczákon és sétányokon alig szemlélhetni egyéb 
kocsizókat mint bérletieket. Mi pedig a’ pénz dolgát ille ti; a’ nap
rul napra csökkenő kelet (cours) eléggé bizonyítja, hogy a’ kész 
pénz nagyon is ritkul ’s külföldre takarul; mivel pedig a’ tisztvise
lők már majd 6  hónap óta fizeltetlenek : a’ köznyomoruság borzasz
tó alakot kezd ölteni. E gy másik madr. levelező politikai bonyolgások 
újabb fonalát nyújtja egy történetben, m ellyről igy tudósít: M ég 
mielőtt a’ cortes által engedett ministeriumi rendkivüles fölhatalma- 
zásrul szóló végzemény kir. m egerősítést nyert ’s ez által törvénnyé 
le tt, kinszeritve látá magát a’ kormány erőszakos lépést követni el 
egy idegen ellen. Tudva van, hogy mintegy három hónap óta bizonyos 
Jelszki lengyel gróf tartózkodik itten. Mivel látták, hogy e ’ férjfiu 
az angol és franczia követséggel nagyon bizodalmas viszonyokban 
áll, hogy a’ cortes gyűléseiben naponkint figyelmes részt vön, ’s 
minden nyilványos alkalommal zajosan lépett fö l: azt akarák ném el
lyek következtetni, hogy bizonyos politikai czélbul tartózkodik itL 
Tegnap (dec. 16.) megjelent nála egy rendőr-liszt ’s minden irom á- 
nyit zár alá vette , azokat, mint mondá, a’ hatóság ebbe terjeszten
dő. Némellyek azt állítják: a’ gróf magaviseleté gyanút gerjeszte a’ 
korm ánynál, hogy ő valamelly —  Spanyolország iránt barátságta
lan —  hatalom titkos ügyvivője ; mások e’ bánást a’ gróf által visel
ni szokot fejér kalapnak tulajdonítják, melly bizonyos párttagjainak 
ismértető jele. Azonban Jelszki egészen ártatlannak nyilatkozik ’s 
az eset miatt keserű panaszt tön az angol követnél, ki iránta min
dig kitüntetéssel viseltetik. Mint m ondják, már Villiers intézett is 
egy nyomos előterjesztést Calatravához ezen igazságtalan bánásmód 
ellen az idegenekkel; ’s reméllhető azon nagy befolyásnál fogva, 
mellyel Villiers bir, hogy Jelszki g r., ártatlansága esetében, fényes 
elégtételt nyerend, ’s hogy az angol követség védelme alatt levő 
minden más idegen is meg lesz kiméivé jövendőre illy erőszaktul. — 
Terjengni kezd a’ fővárosban a’ minapi cortesgyülésben Calatrava 
által emlitelt lázadási terv koholójának neve, ’s azon gyanú tám ad, 
hogy ama’ férjfiu a’ spanyol ministeriummal is kapcsolatban áll. —  
Egyszersmind azon hir rettegteti a’ lakosokat, hogy Riberonak To- 
ledoban’s vidékin tanyázó osztálya Madrid ellen akar indulni, társi
nak, a’ 4ik őrezredbelieknek, lepocskoltatását megboszulandó. E ’ 
miatt, kivált éjenkint, ismét nagy számú őrcsapat czirkál az utczákon. 

N É M E T O R S Z Á G  
A’ britt királym int a’ hannoverai ház feje Brighton-ból no

vember 19ről Hannoverára nézve következő házi törvényt bocsátott 
ki, mennyiben az a’ thrónöröklés rendét illeti: A’ mostani király ha
lála után a’ hannoverai királyszék Cumberland h g re , ’s annak férfi 
maradékira hárul; ezek kimúlta után Sussex h g re ’s a’ netán ezentúl 
kötendő hasonló születésű ’s a’ házitörvények szerinti házasságból 
származandó férfi utójira, (tehát Este ezredes kizáratásával); ennek 
kiholtával Cambridge hgre ’s férfi magzatira ’s végre ha ennek is 
magva szakadna, Braunschweig Vilmos hgre , ’s férfi sarjadékira. —  

Az általunk is emlitelt angol váltó-hamisitő iránt, ki magát L ow 
ther lordnak adta ki, már megérkeztek Londonból a’ hivatalos tudósí
tások , mellyek szerint nagyon veszélyes’s ügyes csalónak rajzolta- 
tikaz. Már 1819ben hamisítások miatt Francziaországban pellengérre 
(bitófára) megbélyegeztéfesre ’s öt évi kényszeritett munkára Ítélte
tett. Ezen utóbbi büntetéséből később 3 évet elengedtek azon föl
tétel alatt, hogy az országot hagyja,cl. Ez idő alatt azonban Fran
cziaországban, Belgiumban, Hollandban, Schweizban és Olaszor-



álorczás tánezinulatsága. A’ hasznost kedvessel társitó tanczmulatság 
Igen népes és sokkal élénkebb volt, mint más éveken. E zt követé jan.
1 lén  a’ törvénytanulók nagyszerű ’s terjedelmű tánczmulatsága, inel- 
lyet néhány ifjú nemzeti tánczczal nyitott meg-’s a’ korunkat diszesilő 
szelíd és müveit szellem, ellenkezője a’hajdani ifjuság- szilaj ’s dulongó 
gyönyöreinek, örvendetesen bélyeg-ze.

1 8 3 6  év’ második felében, vagy is m. évi jul. elejétől 1 8 3 7  
év’ elejéig született Pesten 751  férfi- 7 0 5  leánygyerm ek, mind 
össze 1 4 5 6 :  összeadattak 538en .

Az 1 8 3 6 b an  orvostanárokká avatottak között következők 
értekeztek nemzeti nyelvünkön a’ pesti tudom, egyetem nél: G y ö r g y  
József: a’ természeti lestek lépcsőnkénti kifejlődéséről; T a r  S án 
dor: a’ kávéról; V á m o s y  Mihály: a’ betegségek okairól; C s í k y  
P é te r: a’ táplálatokról; —  Guttmann József: a’ hugykészitő élet
m űvekről; —  Lazánszky Tamás: a’ víziszonyról; Kothkrepf F e -  
rencz: a* kisdedek füresztése ’s mosatásáról; Jellasics József: az 
emberi életmüvezet első változásairól; végre Csajághy István; a’ 
rokonszenvről (Sympathia.)

P  u t n o k : január 9en szentelte föl Scilovszky János megvés 
püspök ur az itteni ujdon ’s főleg a’ tiszt, püspök bőkezűsége által épi lt 
r. kath. egyházat. Estve a’ város a’ közvigság nyilványos jeleid kivi- 
lágosittatott. —

V e s z p r é m ;  január 7 én : Miután a’ folyvásti üldözés alatt 
levő zsiványcsapatok nagy részint m egoszlottak, közülök csakugyan 
az uj év első napján Mogor. v. Nagy Jancsit nagyszólősi születésű 5252 
esztendőst, Király János nevű szökött katona társastul N agy-szőlősben  
elfogták.

P i s k o l t  (Szalhrnár vgye): Azon természeti csapások, mik
kel a* közelb lefolyt mostoha év hazánk majd minden tájékát sújtó- 
gatá, vidékünket ’s helységünket is nagy részint meglátogatta; volt
m ájusi á r t a l m a s  h id e g ü n k , l'últak gyakran  az  é jsza k i dühönffő S z é lveszek, 1-ilkúii láttunk es-ész novembei-'ur o
, ’ . . . K . h ° g y  e s t i t ,  d e
harm atot is, mi miatt mind őszi mind tavaszi vetésink középszerűn * 
is alig fizettek, kutainkból a’ vizek elapadtak, éhes barmaink elől
elsült a* legelő. Voltak, hn rtem épen nálunk i« de Je^ l/.kk  j/.'dé
k ü nkén , jé g e ső k , tűzveszélyek 's  több helyen n . a n ^ ,  ^

nov. !5 é n  ránk rohcnt a’ gyilkos cholera, ’s két hét alatt 3 0  lakos
társunkat ragadá el. De mind ennél rettentőbb volt a’ term észet leg 
iszonyúbb csapása, a’ földrengés, melly az 1834diki borzalmas*, 
eröszakoskodásit felednünk nem engedven, múlt évben is hol kisebb 
hol nagyobb erővel 14 szer jelentkezék köv. napokon: jan. 2qÁn,  
febr. 6án , 8kán két ízben, és 19án ; martz. 1 8án ; april l l é n ;  jul. 
1 6 án ; aug. 4én  és 1 3 á n ; sept. 1 7 én ; oct. 8án és 3 0 án  kettőzle- 
tett súlyos rázással. —  Visszatérőleg az 1834diki nagy földrengés
re  , méltó figyelmet érdem el annak;egy nevezetes következménye, 
hiteles szemtanuk bizonyítása szerint: a’ Piskolltól délnyugatra eső 
Ottomány helység ugyanis, melly az említett rengés előtt annyira 
feltűnő volt, hogy a’ piskoltiak az ottornányi házakat majd mind tőkül 
láthalák, most úgy elre jtekeze tt, hogy m ég a’ hegyoldalban épült, 
Komáromy Györgyné asszony díszes házának teteje sem látszik; a’ 
délkeletre fekvő P ér pedig, m elly az előtt Piskoltra nem látszott, 
most majd minden házastul látható. Mi lehet oka, hogy ez egymás* 
tói másfél mérföldnyire fekvő két helység mintegy bujósdit játszik, 
egyik ugyanis e l, a’ másik feltünelg: magyarázzák meg a’ term é
szet titkainak avatottjai!

B á c s b ó l .  Ui esztendő napja a* dunai alvidékekre egészen 
uj időt hozo tt, telet az ő valóságos nyers charakterében mint illik. 
A ’ mély sár azonnal rideg faggyá vált, bár hó-bo ríték  jönne rá !—■- 
n’ Duna pedig mingyárt más nap hatalmasan zajlott. Az utak deszka
egyenesek. —  Sobri ellen formaszerinli zárvonal van a’ Duna m en
tiben, ’s minden poliliai rendelés talpon; kivált a’ dunai révek 
nagy gonddal őriztetnek.

Valamint minden gazdai számoláson alul ütött ki a’ tavalyi te r 
més, úgy visszásak annak következési is. Legkevesebb adakozási jó 
téteményt hallánk máskor a’ tiszai áldott termésű alsó vidékekről, 
m ert a föld maga volt adakozó s ollyankor az esetes szükség könnyebben 
födözhető mint talán más akármelly vidéken. A’ szükség érzete , a’ 
szoktalanságnál fogva ísm ost annál nyomasztóbb az alfölden. Az előbb 
tengődő szegény most nem tud hová len n i, a’ házi szegények sora 
pedig véghetetlen. Különösen illik ez a’ K unságra, hol a birtok 
fölaprózva lévén, maga a’ birtokos lakos is számot vet élelméről a’ 
jó ,  ha kiüt a’ számolás: a’ birtoktalan zsellér pedig egészen ön m a
gára szorulva marad ’s gyámolt, a’ jó isten tudja, hol talál. Innen 
azon kivándorlások, aratásra, munkára, telelésre m enetelek, mely- 
lyeket a* kunságiakról a’ nyáron ’s őszön által a’ hírlapokban olvasha
tónk. A szegény zsellér mind ezt előbb otthon is föltalálható, sőt 
kevés volt a’ kéz az otthoni munkákra. A’ tél beálltával még inkább 
kopogtat a szükség ’s hozza magával egyéb rokonit. Illy szorultság
ban, mert körülmények emelik az impulaliót, -— kétszeres becs-

M A G Y A R  O R S Z Á G .
(1 cs. kir. fölsége 1 8 3 6  dec. 9éi*öl kelt legf. határoztánál fog

va a’ megürült karlovitzi nem egy. görög érsekség ’s metropolitai szék 
ideiglenes kormányzására Sztankovits István újvidéki megyés püspököt 
méltózlatolt kinevezni

Ó cs. k. fölsége dec. 527kéról kelt legf. határozata szerint a’ 
Iembergi diák szertartásu székes káptalannál őrkanonokká Thoma 
Ferencz eddigi iskolás kanonokot inéit, kinevezni.

R o z s n y ó  jan. 3án Szabad kir. várasokhoz mind népességre, 
mind miveltségre nézve igen közelítők hazánkban az úgy nevezett püspö
ki városok; ’s kötelességünket teljesitendjük, ha azok jelesb változásit is 
nyilványrahozzuk. Hogy Ro/.snyó-bánya az érintettek sorába tartozik, 
megemlíteni elég. E z mintillyen e* folyó év 2dik napján régi szokásnál 
fogva tartá a keblebeli tisztviselők rendszerinti újítását. Mi végett azu-  
radalom képviselője Dobos Ferencz ur az ezeret felülhaladó polgárok
kal s nagy számú vidéki jeles vendég-koszorúval városi tágas teremünk- 
be léptével széket foglalván mélt. ’s főtiszt, küldőjének a’ tántorithatlan 
polgárokhoz intézett, ’s a’ jelenkori szellemet lehelő levele felolvasta 
után ismelelt harsány éljenekkel üdvözöltetelt a’ felbuzdúltnéptömeg- 
tül. A’ viszonyos köszöntések, ’s az eddigi tiszti tagoknak hivatalokról 
szónoklatos ajakkal történt lemondásuk után a’köz véleményt tolmácsoló 
tai tósb felkiáltásnál fogva Bölcsházy József h. ügyvéd; M ayer Im re; 
Z ibray A.ntal ötvenes - személyek; if. Jloszty József h. ügyvéd és 
Kaiser Sám uel tanácsbeliekké levének, N. Varsányi F ialka, ’s ns 
Schmidt Aron jobb létre költöztek helyeit betöltendők. K irchmayer 
Sám uel, és Mayer Sándor h. ügyvédek eddig pontosan viselt főjegy
zői tisztükben ínegerősitlettek. Hátra volt m ég a’ biróválasztás ; de 
ónnak is egy közönséges,’s lelkes felkiáltás azonnal véget vete, m e lly  - 
nél fogvást a’ három kijelelt közül a’ szeretett G o d e  József válasz* 
tatott ki, már 9 évigjviselée’díszes hivatalt dicséretesen. E z meglevőn, a’ 
most érintett főbíró t isz ti j o g a ih o z  r a g a sz k o d v a , a z  e z e n  p o lg á r i ü n n e 
pet személyes j e le n lé t é v e l  d is z e s i tő  A n d r á s s y  G y ö r g y  g r ó fo t  h e ly b e l i  
polgársággal kínálta m e g , a’ mit is a’ gróf szívesen felvállalt. Ezután 
több úri vendég polgárrá kineveztével, kitűnő renddel végeztetett e’ 
polgári ünnep.

Intézetünkhez Bukarestbül érkezett következő közlemény 
szőrül szóra így hangzik: M üns. Oláhországban alapult evangelico- 
reformata magyar gyülekezet egyházi - tanácsa ismételjük nyilatko
zatunkat mindenki, nevezetesen a’ két ns magyar haza elölt, hogy 
nagy tiszteletű t. Sükéi Im re u r, minekutána gyülekezetünket 523 
év alatt, nagy erőködések ’s fáradhatatlan munkásságok közt alapi
tolta, organizálta, annak templomhelyet, s minden lehető építmé
nyekét, templomot orgonával ’s minden más megkivántató belső ’s 
külsővel, paplakot ’s oskolaházat, mellyben a magyar sarjadék ó 
tiszteletessége által rendelt rector által nemzeti nyelven tanittatik, sa
ját belátása szerint állított, úgy ezek jövendői fenállhatására bizonyos 
tőkét saját nézeti ’s törekvései állal szerzett, ezeken kívül Havasal
föld anyavárosához távuli m. városaiban is , u. m. Ployesten és K im - 
pinitzán, filialis gyülekezeteket plántált, ’s több helyen is azt tenni 
törekszik, m ellyeket, mig ezekbe is magyar nyelvű prédikátor ren
deltelhetnék , évenként háromszori hozzájok utaztával maga pászto- 
ro l; ’s minekutána ezek’ , ’s hasonló érdemeinél fogva az ország’ 
kormányától is (divántól) évenkénti jutalomra méltatott volna; eg y 
házi tanácsunk is a’ tisztelt apostolgó féríiat, ezek tekintetéből ’s há
lás érzelmünk’ jeléül, mint nem  csak az Isten anyaszentegyházának 
virágoztatóját, hanem egyszersm ind nem zetiségünk, ’s magyar 
nyelvünknek, idegen földön is lehető terjesztőjét a’ közelebbi egy
házi közgyűlésben minden tagok’ szavazat szerinti akaratjával titula
ris superintendensi rangra emeltetni elhatározta. Költ Oláhország
ban Bukureslen oct 8án  1 8 3 6 . Kiadta Yásárhellyi Károly, Fő-Cu- 
rator. Beretzk K ároly, Al-Curalor. (P. H .)

Pozsonyban dec. 2 5 én  meghalálozott Gyürky Ignácz orvosta
n á r , bold.IUyésházy Szidónia grófné volt házi orvosa, életének 67ben 
mindenkor bőven tanúsított emberbaráti érzelm ének újabb bizonyítvá
nya végintézete, mellyben a* sz. erzsébeti apáczáknak egy új be- 
teg  ágy-felállításra 40(>0 irtot, az irgalmas barátok kórházának 1 0 0 0  
fr. a’ városi kórháznak’s a’ szegény-gyámolitó intézetnek külön 1 0 0 0  
fr ., a blumenlhali lelkésznek 5200 fr. olly czé lra , hogy azt az ottani 
szegények közt ossza ki. E  fölött Csepreghy Therez asszony, a’ bol- 
dogultnak általányos örököse , annak szóval kijelentett kivánatához 
képest, az evangelicusok kórházának 5 0 0  fr. s  a’ bold, hű szol
gájának 1 0 0 0  frlot fizetett ki.

Allagovich János, néhai magyar -szöigyéni lelkész, az e sz 
tergami kerületbeli nemzeti iskolák felügyelőié nW nere« e ^ te r -  
gammegyei tbiró 1 8 3 6  év végével meghámozván, 4 0 0  aranyon 
kívül, hálramaradt egész vagyonát szöigyéni szegény hallgatóinak

Pesten f. h. 8án a’ farsangi közvigalmakat mintegy megnyitó
ig»  tartatott a’ jóltevő pesti asszonyegyesület sorsjátékkal egybekötött
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re  magasul a’ segedelmet hozó tétemény is. Ulyennek, örülünk 
hogy lehet említenünk, Gremsperger Pályirnak a báboczkai puszta 
haszonbérlőjének meglepő példás tettét. O a’ mult dec. 2 ik én  a hoz
zá szomszéd Kunszentmártoni szegények ’s éhséggel küzködő va
gyontalan házi saükölködők élelmezésére, tulajdon szekerein, váratla
nul 5 0 0  véka tiszta árpát küldőit a’ mondott városba kiosztás végett. 
'Tisztelet *s áldás az illy szomszédnak!

Galiczi* - Bukovinában a’ szara-dornai környéken arany bá
nyát fedeztek föl; ’s igy ez a’ természettől mindennemű érczczel olly 
gazdagon ellátott tartomány ka ezüstjén, rezén , vasán, ólmán,  sokféle 
só-faján, ’s a’ nem régen föltalált ásvány-viaszán (ozokerit, piszas- 
phall) kívül az érczország legnemesb terményével, arannyal, is di- 
csekhetik.

A’ magyar TI nos társaságnak dec. 12. tartott kisgyülésében I. 
bemutatta a’ titoknok gróf Mittrowsky Antal v. b. titkos tanácsos és 
cseh kir. főcancellór’ küldeményéből, olmutzi prof. Ooczek Antal által 
azerkeztetetí „Codex diplomatics et ep.stoGris Moraviae“ első kötelét 
(Olm. 183Ö, 4); ’s a’ társaság’ kö.tségein megindított , Romai ciasai- 
cusok, magyar fordításokban“ czimű gyűjtemény’ első kötetét, melly 
Kazinczy’ Sallustját foglalja magában. II. Gegő Elek 1. t. felolvasta 
iizon régi magyar kéziratok’ lajstromát, meliyeket múlt őszszel Mold
vába tett tudományos útja’ alkalmával a’ marosvásárhelyi gr. Teleki- 
könyvtárban, Mikházán, Csik Somlyón a’ ferencziek’ Kantaban a’ mi
noriták’ tárában, ’s Kolozsvárt a’ magyar szabóczéh, valamint némelly 
magányos hazafiak levéltáraikban lelt, ’s megbízatásánál fogva egy 
résznek másolíatását is megkezdette a’ m. t. társaság’ számára. 111. 
Egy a’ Tudomány tár’ szamára beküldött természettudományi értekezés, 
a’ hivatalosan előadott véleménynél fogva visszaútasítatott szerzőjéhez. 
Egy a’ külföldi játékszínbe szánt vígjáték pedig némelly javítások’ tétele 
végett rendeltetett a’ fordítóval közölletni.

• J a n u a r i u s ’ 2d. tartott kis gyűlésében nz academia a’ tudo
mányiéi-’ ujdon választott szerkesztőinek adandó utasítással foglalatosko
dott az e’ végre kiküldve volt választmány’ tudósítása’ nyomán , ’» azt 
meg is állapította. II. A’ titoknok beadván az 183öra másodszor ki
irt történetirási jutalomkérdésre érkezeit négy feleletet, azok szokott 
mód szerint az osztálybeli három bírálónak adattak által. ill. egy a’ tudo
mány tár’ számára küldött szómtudományi ’s egy literatúrai értekezés vizs
gálat alá bocsátalott. IV. Bajza József r. t. előadásara Luczenbaeher 
János r. t. archaeologiai értekezése a’ Vereben lelt romai sírkövek
ről a’ tudománytárba felvétetni —; V. egy eredeti színjáték pedig a’ 
megbízott két bíráló’ véleményénél fogva visszautasitatni rendeltetett. 
VI. A ’ könyvtár’ számára a’ szerzők’ részéről beküldettek: Zeykfalvi id. 
Zeyk János’ munkái (N. Enyed, 1831. — 33, 2. köt.); ’s Munkálatai 
a’pesti növendék papság’ magyar iskolájának. 3-d. köt. (P est, 1 8 3 . ) ,  
Kun Pál pápai segéd próf-tól pedig: Antilucretius lipcsei( 1748) kiadása. VII. 
Végre a’ társaság’ kézirat-gyűjteményét Kolosváry Sándor kanonok, 
’s ig. tiszt, tag ’s Olgyai Gáspár ns.Pozsony vmegyei leveltárnok, becses 
légi iratok’ másaival nevelték.

A ’ m. k. kamra Nemes István nagybányai ispánt az ujdon fel
állított oláhlaposi uradal.-ispáni hivatalba helyezte által (k. k. tud.)

F R A N C Z 1 A 0 H S Z Á G .
A ’trón beszéd felolvasta, mint Galíignani mondja, alig tartott hat 

perczig, mi hosszasága mellett igen szembe ötlött. Az uj vagy újra vá
lasztott követek meghiteltetésök után az 1837ik i ülés megnyitottnak 
nyilványittaték. A’ király ismételve meghajtván magát a’ hallgatóság 
előtt, annak zajos „Vive le roi !“ kiáltozásai közt a’ hgekkel együtt 
eltávozott.

A’ pairkamra dec. 2 8  ülésében kir. rendelet következtében 
törvényszékké alakult, hogy a’ pör a’ királyon elkövetett merény 
szerzője ellen megindittathassék. —  A’ kövelház ezen ülésében 3 0 7  
szavazó közt 1 8 8  szózattal ismét Dupin választatott elnökké a’ mostani 
ülés folyamára. —

A’ követház tagjai már szerkezkednek külön osztály-köreikben 
hogy tervöket a’ parliament-ülésekre szabályozhassák,. A ’ fölirás 
megvitatásinál fő tárgy a' constantinei küldvényhad leend; de nem  hi- 
hetlen, hogy a’ ministerek e ’ vitatásoknak Clauzel marsai eljöveteléig 
elhalasztását jávaslatba hozandják. —

A’ követház dec. 3 0 ik án , miután titoknokit is megválasztó, 
Dupin mint újra megválasztott elnök széket foglalt, mellyen addig Be- 
doch korelnök üle, ’s következő beszédet ta rto tt; „Uraim, kedves tár- 
sím! Azon becsület, mellyet a’ kamra irántam bizonyita, midőn dolgai 
vezérletét hatodszor is rám bízta, ’s társiinnak e’ választása, melly szi
vem előtt olly becses ’s előbbi ülésinkben is csak örömet és hálát ger- 
jeszte bennem, lelkemet ma gyásszal tölti el, mellybe a’ király élete 
ellen elkövetett uj gyilkos merény mindnyájunkat sülyeszte. Azonban 
uraim,a gondviselés ollyan csudálatra méltó szándékiban,hogy valóságos 
gonoszbul gyakran jót származtat. Ha e’ szánandó m erények a’ ki
rályszéket veszéllyel környezik is, a’ fejdelein személyében mindazál- 
tal olly nemes bátorságát’s olly megtagadását tünteti ki az embernek, 
melly mellett mindig csak a’ király jelenik meg , hogy csodálkozhatni 
mikep magok közt a’ veszélyek közt a’ királyságot folyvást szilárdabb
n a k ^ ’ dynastiát pedig megerősbitellnek találja az ember azon m eggyő
ződés által,melly valamennyi jó francaiéban gyökeresült, hogy olly 
fej de lmok van, millyet nemzetünk szeret, mint vitézséggel ’s lélek- 
nagysággal teljest. (Elénk tetszés.) Néhány pillanat mulv a azon m e
rény után, mellynek majd áldozatja lön, m egjelent közlünk ’s magatok 
láttátok, milly derültséggel foglaló el e’ csarnokban emelt királyszé
ket s ministerei segélyével kir. kötelességét teljesité ’s az ország iigye- 
i s érdekeiről e kamrához szólott. Példája után tegyük mi is, uraim 
s kedves társim, habár gyászol is még szivünk, kötelességünket, melly 
rajtunk, mint nagy nép képviselőin, fekszik, melly érdekei ’s jogai vé
delmet kezeinkre bízta.—  Egyedül e’ gondolattal eltelve fognak Önök 
azon kérdések vizsgálatához lógni nyugalommal, anélkül, hogy az

igazság kinyomozásátol el hagynák magukat tántorittatni,’s főleg azon
őszinteséggel, mellyre az országnak olly nagy szüksége van, ’s m el
lyet olly méltán vár Önöktől. Önök közül mindegyik mélyen m eg van 
győződve, hogy a’ kir. hatalomnak erősnek kell lennie, ’s hogy a’ kir. 
sérlhetlenségét nem biztosíthatni eléggé. Mindig oda törekvőknek fog
nak tehát bennünket látni, hogy a’korona alkotmányos jogait elismérjük 
’s védelmezzük, valamint — ’s Franeziaországnak teljes joga rá szá
mot tartani —  a’ miénket is minden megtámadástól megójuk, ’s gyön- 
geség nélkül azon méltósággal tartsuk fen, m ellya’ közmunkálásnak 
becse t,’s a’ támaszpontnak szilárdságot ad. Uraim, kedves társim! a 
kamarát azon egy érzelemtől láttam meghalva,bár azonegy vélem ény
től találnám lelkesittetve is!“ —-

A’ Gazette des Tribunauxdec. 29röl némelly részleteket közölj.a’ 
király élete ellen elkövetett merényről, mellyek többnyire öszhangzanak 
a’ Galíignani Messengeréivel. A’ gyilkos, kézművesnek látszik, ’s 2 0 , 
2 2  évesnek. Nagysága mintegy 5 láb 2  hüvelyk. Arcza széles, minden 
kifejezés nélkül. Estve 8  órakor a’ Conciergeriebe vitetett, és Z angia- 
comi nyomozóbiróbörtön-parancsánál fogvást a’ fogolyjegyzékbe Íra
tott. Fogházba vitelkor az orvos megvizsgálván őt, úgy találta, hogy—• 
rühes. „Ön nevét tudnom kell, mondá a’ jegyző hozzá, „hogy a’ jegy
zékbe írhassam azt.“ —  „Nekem nincs nevem, felelt ő. —  „Atyja 
neve?“ —- „Az később fog jőni.“ — „Ön neve vagy atyjáé“ —  „Az 
enyém “ —  mondá, miután egy ideig gondolkozott. —  Midőn néhány 
perez múlva kérdezték: nem akarna e valamit enni, azt mondá, „S ze
retne valamit falni.“ Az ember különben nyugott, ’s elfogódatlan; ha 
vétke nagyságát említik, gúnyosan m osolyg’s a’ megbánás egyetlenegy 
hangja sem lebbent még ki ajkán. —  Nevét a’ Correspondence office 
levelezési közlése: Jean Francois M eunier-nek mondja, ’s azt állítja, 
hogy nyerges legény. Megismertetvén, pajtásival már szembe is állít
tatott. -—■

Újabb párisi lapok is erősítik azt ,  hogy a’ gyilkosm erényü 
ifiét valóban Meuniernek híják, ’s hogy nagy-bátyja, Barré ur igen 
tisztes polgár. Meunier megismértetése óta összefüggőleg ’s nem 
szórakoztan felel a’ nyomozó bíróság kérdésire. A ’ megismérést igy 
mondják történtnek: Barréban a’ lapokban m egjelent nyilványos sze
mély leírásra azonnal gyanú gerjedvén tüstint Zangiacomi nyom o
zó bíróhoz sietett, kinek azt nyilatkoztató, hogy ha a’ gyilkos sze
mély-rajza helyes, úgy ez az ö öccse. Zangiacomi erre Barréval 
nyomban a’ Conciergeriebe m ent, ott őt a’ gyilkossal szembeállíta
ni. Barré sejtései nem voltak alaptalanok, mert a’ gyilkosban csak
ugyan becsére talált. A’ tisztes öreg fájdalma, ki atyjaképen viselte 
gondját az ifjúnak, némileg megrendité Meuniert. —  A’ gyilkos, 
egyetlen íija M eunier urnák, la Chapelle st. Denisi földbirtokosnak 
Paris kapuji alatt, hol sokáig mint bizományos (comissionair ) szol
gált egy szállítónál (Spediteur.) Az is kitudatott, hogy Lavaux nevű 
nyereg és szijgyártó m esternél Montmartre utczában 3 0  sz. alatt legény 
kedett, de azt 14  nap előtt elhagyta. Barré ur Athalin tábornoknál vala 
udvarláson, hihetőleg hogy kegyelmet eszközöljön ki a’ királynál 
öccse számára. Athalin tábornok huzamosan beszélgetett vele. A’ 
királynál udvarolhatásra kért engedelmet azonban megtagadók tőle , 
minthogy a’ király, miután a’ pairszék már fölkésziti a’ port, Ítélet 
előtt többé nem avatkozhatik az ügybe.

A’ Charte de 1 8 3 0  szerint M eunier 2 0  —  22 jéves, párisi 
születés, szüléji vagyonosak. Egy ideig bizonyos nyergesnél legény 
kedett, hol évenként 1000  frank fizetése volt. Rokonai minden jó ta
nácsa ellenére sem akarja kivallani : vannak é társai, sőt inkább azt 
állítja, hogy ő egyedül a’ tettes. Nagybátyjával történt szembeállitta- 
tása keményen hatott rá, úgy hogy idegvonaglásba esett, miért is Uu- 
puis urat a’ hatósági őrség sebészét kelle hivatni. Nagybátyja mondása 
szerint vérmessége miatt gyakran van illyes bajnak kitéve, ’s azért eret 
akartak rajta vágni, de a’ dologértők tanácsára elmaradt. Dec. 29 én  a* 
Conciergerieböl a ’ Luxembourg börtönbe vitetett által. —

A’le Droit hírlap dec. 29 én  következő aneedotont beszél anélkül 
azonban, hogy kezeskednék valóságáról: „Midőn M eunier a’ Con- 
ciergeriebe vitetett, valaki szemrehányásokat tett neki nierénye miatt, 
’s kérdé: valljon jutott é eszébe anyja? Mire M eunier válaszolt: 
„Nekem el kelle a’merényl követnem ; én 2ik vagyok.“ De a’ 3ik m on
dák neki, tán nem fogott volna ugyanazon bátorsággal bírni“ „A kkor, 
felele M eunier, a’ 4ik szám fogott volna lenni.“ —  szintazon lap 3(Mki 
számában olvashatni: „Egy tanú M euniernek általunk jelentett kifeje
zését „En 2 ik vagyok! “ azon módosítással bizonyolja, hogyM eunier, 
midőn a’ tuileriáktóla’ Conciergeriebe vivő kocsibul kiszállott, mosolygó 
arczczal mondotta: „Mit imént mondottam Önöknek, az tréfa volt; 
m ert nekem nincs semmi társam.“ —

A’ Bon Sensban következőt olvashatni: „Azt állították Clauzel 
marsai nyilatkoztából, hogy a’ constantinei ügyben minden felelőssé
get magára vállal, ha a’ ministeriuni neki megígéri, hogy azon szállít— 
ványhad fő parancsnokságát, melly három hónap múlva lesz m egin
dítandó, rá bizandja, mit a’ministeriuni csakugyan meg is Ígért. Ha ez 
igy van, akkor a’ kamrának nem lenne szabad senkit kímélnie, bárki 
lenne is az, mivel olly kevéssé gondolnak vele. Bármilly cselszövé- 
nyeket fognak is felhozni, neki rendületlenül kötelességéhez kell 
magát szabnia, ’s bírói bélyegét megőrzenie. Ne mondhassák, hogy 
összeóllás, vagy két érdeklett párt kiegyenlítése a’ nemzeti igazság 
menetét kél vádlott közt megszakasztani képes. —

A ’ párisi csarnokon dec. 30ón Comte a’ calaisi főportaigazgaló 
írása volt kiszegezve, melly által je len ti, hogy dec. 2 5 e  óta a’ lon 
doni posta meg nem érkezett Doverbe, mert ezen város és Canterbury 
közt a’ tömérdek hófuvalagok gátolnak minden közlekedést. Mondják



a’ hó 1 7 — 3 2  láb magasságú, mi hallatlan dolog Angliában. —  Voltak 
Parisban, kik a’ posta ezenelkéslét azon hirkoholásra használták, 
hogy ÍV. Vilmos angol király meghalt, mi azonban Belgiumba London
ból dec. 26 rő l érkezett hírek ’s levelek által, mellyek ez eseményt 
nem említik, megczáfoltatik.

A’ „republicanus család-társaság“ pőre egyik eskütt viselete 
miatt a’ jövő törvényszéki ülésre halasztaték, mikorra majd uj esküitek 
fognak választatni. A’ figyelmet érdemlő ítélet errül igy szól: „M eg
fontolván, hogy az elnök, miután észrevevé, mikép az esküitek egyi
ke a’ jour. des L)ébats-l olvasá, kötelezettnek érzé magát annak ügyei
mét a’ fenforgó tárgyra vezetni, ’s hogy ugyanazon elnök a’ vallatás 
alatt telt m egjegyzése által nézetét a’ tárgyról nyilványitá ’s ehezké- 
pest félhetni, hogy az esküttszék nincs kívánt függetlenségi ’s rész- 
rehajlallansági állapotában, ’s a’ t. ennélfogvást a’ törvényszék az ü - 
gyel a’ jövő ülésre halasztja .—

S P A N Y O L O R S Z Á G
A’ corlesben dec. 17kén szóvitába vegyült Mendizabal Leal kö

vettel, kinek azt lobbantá szem ére, hogy hazudott, mindőn őt (Men- 
dizaball) a’ bayonnei Vasguez házzal folytatott pénzügyben csalárdság
ról vádolá. Ugyanez ülésben olvasák föl Caballero azon indítványát, 
mi szerint d. Carlosnak a’ királyszékbül kizáratása, Beira hgnére ’s tiára 
d. Sebastianra is kiterjesztessék, egyszersmind minden polgári ’s ka
tonai hatóság fölhatalmazlassék, d. Carlost az elfogatás pillanatában 
tüstint kivégeztetni. A’ biztosság az indítvány első részének elfogadá
sát ugyan ajánlá, de a' 2 dikra nézve azt jegyzé m eg, hogy a’ ha- 
zaárulási büntetést csak egy külön törvény által szabhatni ki. Délu
tán titkos ülésben a’ cortes a’ ministerekkel együtt az Alaix ellen 
követendő rendszabályokról tanácskozott. E* vezér ugyanis még 
folyvást vonakodik a’ kormány parancsának engedelm eskedni; annyi
val inkább, mivel sergeibenTeljesen bizhalik; mirül különösen m eg
győződhetett akkor, midőn Leon az ó elfogalását rendelő ministe - 
ri paranccsal köztük m egjelent, általuk azonban kudarcczal visszauta- 
sittalék. Ok kéreményt is intéztek a’ kormányhoz az irán t: ne fosz
taná meg vezérjöket a’ parancsnokságiul. Azonban most m ár, m i
után ő azt egy ideig önhatalommal gyakorlá, megbocsáthatlan gyen
geség lenne a’ kormánytól őt abban megerősíteni. Pedig nagyon 
bajos ellenkezőt is cselekednie ; kivált m ost, midőn annyi oldalrul kell 
tartania, hogy a’ cortesgyülés állal neki engedett korlátlan hatalom 
miatt nyugtalanságok támadhatnak a' tartományok lakosi közt, mire 
Cadix, Barcelona és Merida már példát is mutatott. Mi több, még 
Narvaez és a’ hadm inister, ’s ez és a’ sergek között is viszálko- 
dás ’s elégületlenség támadt. A ’ tábornokok, úgy látszik, összebe
széltek; megtagadni a’ kormánytul az engedelmeskedést. . San-Mi- 
guel a’ saragossai főkapitány legközelebb azon parancsot vévé: in 
duljon Navarra felé, mit azonban ő tenni elmulasztott. Lehet, hogy 
mind ezzel Narvaez és Hiberonak Madridban megjelente is összefügg, 
kiknek sergei a’ főváros közelében települtek m eg 's tovább m ene
telre semmi készületet nem mutatnak. —  A’ dec. 1 9ki ülésben h e 
ves viták folytak az alkotmány-változtatások’s a’ törvények kir. m eg
erősítéséről. Domenech igen indulatosan nyilatkozék az általányos „ve
tő (tiltom)“ ellen, mellyet a’ biztosság ’s Olozaga ajánla ’s védelme
zett. Az igazságminister e ’ tárgyra vonatkozólag többi közt azt is 
erósité , hogy egyetlenegy külhatalom sem m erészlé saját akaratját 
a’ kormányra to ln i, mit ez boszankodással vissza ne fogott volna 
utasitni. ’S e ’ tekintetben, úgy mond, örömmel készkedem szövet- 
ségesinknek igazságot szolgáltatni, ’s az e ’ tárgyrul itt a’ gyűlésben 
mondott állításokat megvetéssel torlom vissza. A viták m ég a’ kö
vetkezett napi (20ki) ülésben is folytak. A rguelles, mint biztossá
gi tag, jó hosszú beszédet mondott az általányos „tiltom “ elfogadása 
niellett, ’s a’ gyűlést többi közt azon édes reménnyel kecseg te té , 
hogy a’ sajtószabadság az általányos veto minden kártékony sági
nak elejéi veendi, mint ezt Anglia példájábul láthatni; ’» ennélfog
va bízvást megnyughatónak gondold a’ cortest. A ’ tárgy iránti viták 
folytatása azonban más napra is kiterjeszteték.

A ’ dec. 2 1 ,2 2  és2 3 k i ülésekben folyvást az alkolmányváltozta- 
tási viták foglalók el a’ cortest.. Az általányos veto 9 8  szóval ment 
keresztül 57 ellen. M ég nagyobb szótöbbséget nyert azon törvény - 
szakasz, mi szerint a’ királynak joga van a’ cortest nem csak össze- 
híni, hanem elhalasztani’s oszlatni is. E z utóbbi esetben mindazáltal 
ismét köteles azt bizonyos meghatárzolt idő múlva egybe gyűjteni. —  A’ 
niinisterium , úgymond egy madridi levelező , mind e ’ végzeményt 
igen jól tudandja használni. A ’ személyes szabadság elleni fölhatal
mazást m ár gyakorlatba is vévé,’s mint hallalik 1 00  föllengősdi párt
beli tag ellen boesála ki száműző parancsot, ámbár a’ törvényt csak 
dec.. 2 4 én  hirdeték ki a’ fővárosban. Az ugyané’ napi ülés egyébiránt 
nem kedvező volt a ministerekre. Calatrava azon előterjesztése u- 
gyanis, hogy Pio P izarro a hadministerségi osztálynál al-titoknokká, 
Lujan követ pedig politikai intézővé neveztessék , a* gyülekezetben 
olly kévés pártolást nyert, hogy a’szavazatok közül csak 2 0  volt m el
le tte , 9 0  pedig ellene. Ez Calatravát egészen elbámitotta. —  A’ 
2 0 0  millió realnyi kinszeritett kölcsön-beszedés igen késkedve tö r
ténik; pedig a ministerium sokkal nagyobb pénzszükségben van most 
mint valaha. Jó kénytető szert vél ugyan a’ kormány találni abban, 
hogy a’ nem üzetők neveit kihirdetteti. Azonban ezzel mit sem nye- 
rend;legfölebb egy okkal többe tnyujt idegenkedésre Az 50  ezerujoncz 
összegyűjtése sokkal jobb sikerrel halad; mi szinte kárára van a’ 
kormánynak, m ert ez ismét csak adósságit szaporitandja a’ nélkül, 
hogy a’ királyné ügyének szembetünőleg használna. E ’ fiatalságnak 
egy jó főnökre volna szüksége, hogy magát illően oktatottnak ’s a’

haza és királyszéki szolgálatra idomítottnak képes lenne tudni; de Spa
nyolországban épen olly férfiak hiányzanak, olly józan fejüek t. i., kik 
hivatalos buzgóságukkal nagy mértékben párosilnák a’ hazaliságot. 
Most Narvaez az egyetlen napi hős Spanyolországban. Pedig nem 
igen kitűnő szellemi tehetségűiéi fogva könnyen foltehetni, hogy nem 
sokára játékszere ’s kénylaptája lesz vnlanielly pártnak. Elringatják 
őt azon hiedelemben, mintha ó megannyi véres csatában diadalmas
kodott volna! holott m ég eddig csak utána ballagcsált Gomez hadser- 
gének , ’s legfölebb is az abőul eimaradoztakat vagy az utócsapatot 
m erészlé néha megtámadni. Néhány nap előtt, midőn a’ cortesgyülés- 
ben m egjelent: tüstint mindenek szemei ő rá fordullak; Cardero pe
dig hozzá siete, ’s a’ nézó-polczrul az előterembe vivé a’ ministerek 
társaságába. Azonban ez nem is lehet most m áskép, midőn alig ta
lálhatni a’ vezérek közt egy valódi hívét a’ királyszéknek, —  ’s jól é r te 
sített személyek állítása szerint bizonyos, hogy ltodil és Alaix való
ságos hazaárulók, minőknek őket már a’ hirlapok nyilványosan h - 
dették. Beszélik azt is, hogy Alaixt Hódit bírta volna engedette őség
re, tartván, hogy az Alaix által leteendő parancsnokságot ollyas va
lakire bizandhalná a’ korm ány, ki d. Carlosnak meggyőződésből e l
lensége lévén , ügyének kitelhetőleg ártani (igyekeznék. Narvaez czél- 
ezerü utasításokat kapott a’ kormánytul, mellyek szerint a’ hadsereg 
fenyítékét állíthassa vissza ’s a’ pártosak ellen jó sikerrel munkál
hasson. Madridbul elmenle előtt fényes lakomát adtak szám ára, mel
lyen a’ cortes elnöke ’s mintegy 4 0  követ is jeleni m eg .—-Az Alaix 
parancsi alatt volt hadosztály végre csakugyan elállolt vezéréiül ’s az 
éjszaki sereg főparancsnoka rendelkezési alá hajlott. A’ Vapor azon 
hirt támasztá , hogy a’ franeziák Castellane vezér alatt beront iliak 
Cataloniába. Ezá l t a l ,  úgy látszik, a’ pártosokat akará m egrez en 
teni; álnokságáért azonban mégis aligha feleletre nem vonatik.

Bilbao fölött még mindegyre bizonytalanul lebeg a’ jó vagy 
bal szerencse. Annyi bizonyos, hogy Esparlero szorult helyzet óén 
van, mióta Gomeznek 5 0 0 0  fóbül álló csapatja Ordunába nyom dl, 
Cabrera pedig az Ebro jobb partján Clonard tábornokot tehetetlen ál
lapotban tartja. Esparteronak csak hirtelen cselekvés által lehetne m a
gán és Bilbaon segitni; mielőtt l. i. Villareal a’ nevezett carlosi czim- 
bora-főnökökkel érintkezésbe jö h e t, ’s munkálatit összevetett vállal 
kezdhetendi meg. Ha Bilbaot meghódíthatják : egyenesen Mad
rid ellen szándékoznak u* carlosiak. Annyival siralmasbnak látszik 
pedig Bilbao jövendője, mivel az angol segédsereg is nemcsak h a 
nyagon sőt idegenkedőleg viseli magát zsoldbeli ki nem elégilte- 
tése miatt, minek következtében néha zsarlásokut is követ el a’ n é 
pen. Maga Evans tábornok dec. 7kérül a’ kormányhoz intézett ira
ta szerint f. h. 7kén induland Angliába,’s ha a’ spanyol kormány m eg 
nem akarna egyezni eltávozásában, véges elbocsáltatását fogja kérni.

Jelszky m. lapjainkbanemlilelt ügyének az angolkövet közbenjá- 
rultára azon vége lön , hogy a’nevezett grófot személytévesztés m ent
sége alatta’ kormány szabadon ereszté.

P O R T U G Á L I A .
Lissabonbul érkezett ’s dec 17keig terjedő hirek szerint, 

az országos kincstár annyira k iü rü lt, hogy a’ királyné ’s háztartása 
számára esendő országosan megajánlott költségnek egy egy hónap
ra esendő részét is alig tudják előteremteni, A ’ hadsergek ’s tisztvi
selőknek m ár 5 hónapi dijok lizeltetlen. Ily körülmények közt te r
m észetesen naprul napra növekszik az elégületlenség. A’ magokat 
úgy nevezni szokott 1822-ki alkotmánypártiak (constitutionalisták) 
megvető tekintetet mutatnak a’ királyné ’s herczeg iránt, midőn ve
lők ulczán találkoznak, a’ föllengősdiek pedig m ég csak kalapjukat 
sem emelinlik meg. A ’ többi lakosság azonban szokott tisztelettel 
üdvözli őket. A kormánynak minden abbeli igyekezete sikereden m a
radt, hogy a’ nem zetőrség néhány zászlóaljánál az ujdon hadfenyi- 
téket divatba hozza. E ’ tárgyban a’ lissaboni polg. kormányzó egy 

beszédet akart hozzájok intézni m. h. I l i k é n ;  de azok ellene zú
dultak, ’s neki távoznia kellett. Hatalommal pedig nem lehet őket 
kinszerilni, m ert a’ fegyveresek legnagyobb része idegenkedik a’ ko r
mánytul, melly e ’ szerint magát minden erőtől megfosztva látja. —  
Ilire volljhogya’főváros előtt horgonyzott franczia hajóhad dec. 18kán el- 
vitorlázni készült; az angolt azonban megmaradandónak rebesgetik , 
hogy a’ cortesmegnyitással netalán bekövetkező ügyfordulatnak szem 
tanúja lehessen.

A N G L I A .
A’ mostan adatni szokott politikai lakomákon erős beszédek 

tartatnak, de a’ szárazföldi lapok azokat vagy egészen elhallgatják, 
vagy igen halvány színben adják. Nem rég  0 ’ Connell Droghedában, 
Irlandban , hol a’ reform erek lakomát adtak tiszteletére , többek közt 
így nyilatkozott: „Éltem fáján már elsárgultak a’ levelek, de szivem 
még ifjú, fejem m ég ép, ’s úgy hiszem, ha a’ szomorú szükség kí
vánná, karom sem tartoznék a’ leggyöngébbekhöz a’csatában. (Han
gos tetszés.) Miért szólok én íg y , én egész éltemben a’ béke em 
bere , miért szólok igy? M iért m erészlek én, ki egész politikai pályá
mon minden változást v. zendülést, még ha csak egy csöp vér
be kerülne is, megátkoztam, a’ közelgő harczra illy [módon em lé
keztetni ? Miért kívánom folyaminkat m ég egyszer inkább irlandi vérrel 
beföstetve látni, mint tovább szenvedni azon gúnyt ’s alacsony i- 
tást, mellyel elkövettek rajtunk. Inkább szíveljük házaink ’s m eze
ink elpusztulását, kiraboltalását, nőink ’s leányink elhurczollatását ; 
inkább tűrjük még egyszer a’ büntető törvény (poenal statútum) m eg
újított kegyretlenségit személyünk ’s tulajdonunk ellen, minisem alá
vessük magunkat azon gyalázatnak , mellyel egy Lyndhurst és pártja 
illetett benőnket. Mondom nek tek , nem akarjuk, ’s nem fogjuk



toti az angol hajózással. —  X Károlyért aa orosz udvar ia gyászt
öltött. —  . . .

T Ö R Ö K O R S Z Á G
Konstantinápolyból dec. 14ről Írják, hogy a \  porta ’s Anglia 

közt némileg barátságosra változni kezdő viszonyok egy újra közbejött 
dolog miatt ismét fenakadtak. Ugyan is úgy látszik, mintha Ponsonby 
lord Churchill ügyemiatt Urquharttal meghasonlott volna abban, hogy 
az egyik a’ porta állal adott elégtétellel m egelégelt, a’ másik nem; 
mindegyik maga értelmében tévé kormányának a’ tudósítást ’s midőn 
sokan a’ dolognak végét vagy elaltát hitték, hirtelen uj utasítások 
érkeztek a' külministertől, hogy a’ porta által Churchill ügyében ed
dig adott elégtétel kevés, hanem Ponsonby lord e’fölött m ég Mu- 
scher Ahmed Few zi basa ujdon kinevezett nagyadmiralnak, mind e- 
zen hivatalából letételét, mind a’ kudavendikiari basaságtól m eg
fosztatásai sürgesse, mert a’ Churchill elleni ügyben magát iránta 
nyersen ’s ré sz reh a jló ig  viselte. Ponsonby lord tehát a’ portának 
egy illy értelmű jegyzéket nyújtott b e , ’s már most term észetesen 
feszülten várják, mi lesz e’ lépésnek síikére ’s vége. —

Dec. 12én, mint a’ szultán születés-napján a’ meghatározott 
órákban a’ főváros álgyútelepjei ’s török hadihajók üdvlövéseket tőnek 
A ’ szultán a’ ramasan ( nagy böjt) miatt csak estve akará az ország 
főméltóságai szerencsekivánásit elfogadni. Éjjel a ’ Bosporus mindkét 
partja, ’s a’ révmelléki házak kivilágittattak. —  A’ szultán Said basát, 
2dik vejét a’ nagyúri őrsereg musirjává ’s az ország-védség, az őrség, 
és sergek seraskierjévé nevezvén ki, meghagyta, hogy Kisázsia vala
mennyi helytartóságai musirjai ’s ferikjei az országvédséget (Landwehr) 
illető minden ügyben Said basához folyamodjanak, neki adjanak min- 
denrül tudósítást; ’s hogy e’ méltóságnak m égmagasb rangot adjon, őt 
Anatolia seraskierjévé nevezte ki.

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápoly dec. lö k é n :  „ A’ következő szomorú eseményt kőzlik 

Algierból: Bizonyos Guiseppe Maria Sacco nevű szicziliai, ki a’ fran- 
cziák elfoglalásáig rabszolga volt ottan , ’s azóta mint mezei ember 
szép vagyonkát szerze m agának, családjához tartozó hét személy- 
lyel együtt, benszülöttek által, kiket szolgálatába fogadott, kegyet
lenül meggyilkoltatott. Felesége fiatal mahoni nő volt, kinek szü- 
léji 's testvérei mind vele laktak a* jószágon öt mérföldnyire Al- 
gíertól. Csak az aszszony’s egy szolgáló menekheték meg, a’ búzába 
rejtvén el magukat. A’ gyilkosok minden házi bútorát elrablották , 
's e ’ fölött 3 0 0 0  aranyat kész pénzben. —

E  L E  G Y H I R.
Tilleneuve Bergamont statistikai munkát adott ki, m iszerint 

az európai szegényekszám a 1 0 ,8 9 7 ,3 3 3 ra  m egyen a’ 2 2 6 ,4 4 5 ,2 0 0 -  
zat tevő európai lakosság közül. Ezekből 3 millió 9 0 0  ezer Angliá
ra e s ik , mi az ottani népességnek mintegy hatodrésze. Az ottani 
erőmüvek 1 8 0  millió em ber munkáját pótolják. —  N ém etország
ban, hol a’ lakosság legnagyobb része földműveléssel foglalatos , 
csak 6 8 0  ezerre megy a’ szegények száma, mi a’ népesség huszad
részét teszi. Az ausztriai birodalomban, említett munka szerint, a ’ 
szegények olly arányban állnak az egész népességhez, mint 1:23- 
hoz, vagyis 1 ,2 8 3 ,0 0 0  szegény, 3 2  millió lakos közül. —  Dániá
ban majd hasonló arány van; itt a’ földművelők úgy állanak a’ gyár- 
m üvesekhez, mint 4 :  Ih e z ; ’s a’ szegények a’ népességhez mint 
1 : 25hez. —  Spanyolországban közel 14  millió lakos közül 4 5 0  
ezer szegény van , ’s a’ földművesek úgy állanak a’ gyármüvesekhez 
mint 5 :  lh e z  ; a’ polgári háború azonban hihetőleg más arányt oko
zott. Francziaországban 3 2  millió lakos közül 1 ,6 0 0 ,0 0 0 ; vagy 3 0  
közt 1 ; Olaszországban 19 millió 4 4  ezer közül 7 5 0  ezer, vagy 
2 5  közül 1 ; Belgium ’s Németalföldön 7 közül 1 ; Portugálban 
3 ,5 3 0 ,0 0 0  1. közűi 141 ezer. Poroszországban 1 2 ,7 0 0 ,0 0 0 b ő l 
4 2 5  ez e r, európai Oroszországban 5 2 ,5 0 0 ,0 0 0 b ő l 5 2 5  ezer vagy 
1 0 0  közt 1 ; Svédországban 2 5  közül 1 ; Schweizban 1 ,7 2 1 ,0 0 0  
1. közül 17  ezer szegény. Az egész fölszámitásból az tünik-elő, 
hogy a’ földművelő országokban aránylag sokkal kevesebb, a’ gyár- 
munkával ’s kereskedéssel foglalatos statusokban pedig sokkal n a 
gyobb a’ szegények száma.

G A B O N  A A l l  Vidéki v; írosink piáczin; pozs. mérője váltó gar.
____________ . - _ _ -------------- —-  . -    ------------------------------------------------------------- _____________________________________ _—

tovább szenvedni. (Lármás tetszés) Ügyünk Isten és ember előtt jó 
és igaz , a’ földön semmi hatalom sem gátolhat, hogy e’ gyalázati 
jármot meg ne törjük. Jogainkat és szabadságiakat meg kell nyer
nünk, az igazi törvényhozói unió jólétét meg kell szereznünk, kü
lönben --------a O’Connell dörgő, zajos tetszéskiáltás közt ült le. —

A’ nép ellenzése az egyházi adó megfizetésében folyvást nö
vekszik. Noha itt ott erőszakosan is megveszik a z t , de azért sehol 
sem tartatnak nyilványos gyűlések, hogy elve támogattassék. Sőt in
kább nem rég egybrightoni gyűlésben, hol több megjelent 2 0 0 0  
embernél, részint dissenteri részint főegyházi tagok, erős végzé
sek hozattak ezen adó ellen Itt Hunié ’s még néhány parliamenttag 
léptek föl szónokul. A’ helyett, hogy az egyházi vagyon hijánya, 
melly ezen adó-eltörlés által abban támadni fog, az egyházi székek 
adójával fedeztetnék, mint John Russell lord javasolja, Hunié azt 
hozá indítványba, hogy a’ káptalanbeliek ’s dékánok henyehivatalai 
szüntessenek meg az angol főegyházban, mellyek az országnak 
évenként 3 5 0 ,0 0 0  font sterlingbe kerülnek. —

A’ M. Herald szerint a’ lócsenés Angliában igen terjedez. 
A’ „ Hue and Cry. a (azaz a’ nyomozó körlevelek vagyis eur- 
rensek jegyzéke) felényire lopott lovak leírásával vala m egtöltve, ’s 
a’ tolvajok feladására tetemes jutalmak is vannak kitéve. Angliában a’ 
pénzhamisítás és tolvajság majd legnagyobb bűn ; legalább legszigo
rúbban bánnak tetteseikkel.

A’ londoni city köztanácsában, melly önszántából azon dicsé
retes kezdethez fogott, hogy enmagát kijavítsa, Herriny ur, annak 
egyik tagja, a’ számadásokból szorosan kimutató, hogy áltáljában 1 0  
évet vévé i föl,  a’ városi tanácsnok urak nőjeikkel s családjuk
kal a’ községi pénztár rovására évenkint 6 8 0 3  ft. sterling 13  kr: és 
9  pence árnyit ettek ittak m eg,nem  számítván egy tulajdon ünne
pélyes lakozást, melly közönségesen 1 0 0 0 — 1 2 0 0  ft. stgbe került, 
honnét megfoghatni, miért talált az angol városhatóság-javitó törvény- 
javaslat olly nagy ellenzésre. —

Cumberland Pacquet tartományi hírlap szerint olt olly mozgony- 
erőt talaltak föl, mellyet közönséges országutakon posla-’s egyéb 
kocsikra is alkalmazhatni, ’s mellynél négy lóerő egy angol m ér
földre mintegy 6 pencebe (18  p. kr.) kerül. —  A’ feltaláló Angliá
ban szabaditékot nyert rá , ’s hasonlót a’ szárazföld legtetemesb sta
tusaiban, valamint az egyesült statusokban is eszközleni szándéko
zik. —

O R O S Z O R S Z Á G .
Sz. Pétervárott dec. 18án üllték m eg a’ czár név napját 

nagy fénnyel. Délelőtt ünnepélyes isteni tisztelet volt a’téli laksz, e g y 
házában, mellyen ő fölségök, az egész czári család, ’s valamenyi fő 
hatóság jelen volt. Utána ő fölségök a’ szerencsekivánásokat fogadták 
el. Estve a’ város ki volt világítva. —

A ’ kormány azt adván elő, hogy a’ zsidóság közt sok til
tott könyv forog, ő felsége m egparancsolá, hogy a’ zsidók mind
azon vizsgálat nélkül nyomott, vagy engedelem nélkül külföldrül 
hozatott könyveket egy év alatt az illető hatóságnak átadják, később 
kinél hasonló tilos könyv táláltatnék, a’ törvények egész szigorúsága 
szerint fog bűnhődni. A’ felvigyázat könnyítésére pedig valamennyi 
zsidó sajtó-intézet az egész birodalomban eltörlesztetik, csak a’ 
kiewi és wilnai hagyatván meg, hova külön könyvvizsgálók rendeltettek.

A’czár következő törvényt bocsátott ki a’ mohammedanusok há- 
zásságáról: Ha az orosz birodalomban ezentúl valamelly m oham - 
medanus nője keresztyén hitre tér, a’ házasság csupán akkor állhat 
meg, ha a’ férfi lekötelezi magát, hogy további élte idejét egyedül 
ezen asszonnyal éli, többi nejeit pedig elbocsátja; különben a’ há
zasság felbontatik, ’s az asszonynak megengedtetik mással lépni 
házasságra. —  A’ ministerium lapja hosszú czikkel közöl Oroszor
szág kaukazontuli birtokiról, mellyben megczáfolni ügyekszik mind 
azt, mit külföldi lapok e’ birtokokrul hireszteltek. —

Petérvár e század elején 2 2 0 ,2 0 8  lakost számlált; 181 2 b en  
3 0 8 ,4 7 4 e t, 1825ben 4 2 4 ,7 4 lgyet, 1833ban 4 4 2 ,8 9 6 to t, mellyek 
közt 3 0 1 , 8 7 0  férfi és 1 4 1 ,0 2 6 , nő nemű vala (megfordított 
arány). A’ házak száma azon évben 7 9 7 6 ra  ment, mellyek közül 2 7 3 0  
kőépület. Ochta egykor falu Sz. Pétervár mellett, mint uj negyed, vagy 
külváros (a’ tizenharmadik) egészen a’városhoz csatoltalolt.

Dec. 9én nyitották meg Sz. Pétervárott a’ nagy kő játékszínt. 
E ztinég  1785ban  Tischbein épilette, 180 2 b en  és 1817ben  m eg
újították, most pedig Cavos építőmester egészen ujdon alkotta, ’s a’ 
világ legnagyobb játékszínei közé emelte. A’ bevételt tölt háznál 
6 0 0 0  rubelre számíthatni (1 8 0 0  tallér). Az előadások eredeti orosz 
daljátékkal nyittattak-meg, mellynek czime: Eletet a’ fejdelmért„ tex
tusát irta Rosen báró, muzsikáját Glinka. Jelenvolt az egész czári 
udvar kíséretestül.

A’czár a’ doni kozákoknak uj léteges(organicus)a!aptörvényta- 
d o l t , melly a’ katonai’s polgári igazgatás minden ágaira te rje sz 
kedik. Ezen alaptörvény már múlt év január lé n  hozatott divatba, ’s 
mint m ondják, a’ kozákoknál olly köz m egelégülést n y e r t,  hogy 
minden arra felszólító parancs nélkü l, mint a’ pétervári lapok Ír
ják , küldöttséget n eveztek , m elly a’ czárnak a’ doni kozákság 
köszönetét nyilatkoztassa. E’ küldöttséget a’ trón-örökös m utatta 
he a’ czárnak, ki azt igen igen nyájasan fogadó. —

Az orosz kereskedési lap az 1 8 3 5  ’s 1836k i Sund-hajózást 
egybehasonlitván , azt találja, hogy az orosz hajózás aránylag leg 
többet szaporodott ez évben ’s e’ tekintetben majd versenyt fu-
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J a n u a r  1§ .

F 0  G b  A L A T: Magyar ét  Erdélyorizág (Kinevezések ; kanizsai ujdon casino; Török sz. Miklós példája; zilahi közlemény; elegy; kir, kamr. tud.) Austria. 
Spanyolország (politikai viszonyok; barcelonai és valenciai forrongások; pénzhiány; Bilbao mentre van; Espartero ’s Villareál közti ütközet részletei; 
Mina; az anyaország és spanyolamerikai tartományok egyezési actája ’■ a’ t>) Francziaország (követházi biztosságtagok; ujesztendei diplomatái tisztel kedés 
Apponyi szónoklata mellett; Dupin beszéde; a’ párisi angol lakosok örömfelirása Lajos Fülephez; Meunier ügye.) Anglia (0  Connellre törnek a’ radicalok : 
northamptoni lakoma; M ulgrareés a’ dublini orangisták ; hózivatar’s e’ miatti veszélyek.) Olaszország. Schweiz. Dánia. Németország. Amerika. Penzkelct. 
Gabonaár.

M A G Y A R- és E R 1) É L Y O R S Z  Á G.
0  cs. k. fölsége f.jan. I 3 rul kelt legf. vég-zése szerint a’ megü- 

rúlt székesfehérvári püspöki székre b. Barkóczy László egri kano
nokot’s a’tek. kir. itélo - tábla főpapját méltóztatolt kegy. kinevezni.

0  cs. k. fölsége dec. BOárol k. legf. határozata szerint Bara
nyai Gergelyt az erdélyi ügyigazgatóságnál írnokot az erdélyi kir. 
Ítélőtábla íizetéstelen szánifeletti táblobirájává méltóztatolt kinevezni.

0  cs. k. fölsége m. év dec. Bárói kelt kegy. határozata által 
Honth m egye másod-alispánját, Nyáry Antalt magyar báróságra e- 
melni méltóztatott; a’ zágrábi könyvrevisori és-birálói megürült hiva
talra pedig Moyses Istvánt az ugyanotti kir. akadémiánál bölcseiké* 
dési tanítót kinevezni.

Kolozsvárott az érd. kir. fő kormányszék mult dec. 28kán laj- 
stromzói hivatalra P a t ak i  Józsefet nevezé-ki. —  0  cs. kir. felsége 
méltóztatván az érd. k. fő kormányszék mellé 9 fogalmazó gyakornok 
(concept-practicans) kinevezését 3 0 0  pengő forint évi fizetéssel ke
gyelmesen m egengedni, ezen új hivatalokra a’ kir. fő kormányszék 
ugyancsak mult dec. 31 kén S c  h o t s  János, M a c s k á s i  Péter, K ö r -  
m ö c z i  József, B o d o r  Pál, P a p  Aloiz,  M a k ó d i  Sám uel, F e 
k e t e  Sámuel, F o l b e r t  Fridrik és K o v á c s  János urakat nevezte 
ki. —  Ugyan a’ kir. fő kormányszéknél január. 7dik ’s 9dikén valósá
gos fizetéses jegyzőkké kineveztettek: K o v á c s  István, B o k r o s  
L ajos, I n c z e  M ihály, S z i g e t h i  Zsigm ond, és S z e n t p é t e r i  
Imre. Erd. H.

Nemzeti Vivó-intézet. A’ pesti nemzeti Yivó-intézet’köz-gyű
lése feb. óén reggeli 1 0  órakor fog tartatni az Intézet’ terem ében 
(seminarium-templom álellenében , B64ik sz. a), mellyre az intézet 
minden tagja hivatalos. Pest. jan. 1 5én  1 8 3 7 . b Próuay Alber» s k. Igazgató.

N. K a n i z s a  január őkén : Kanizsa város előbbkelő lakosi, ’s 
műveltebb polgárai a’ csinosbtársalkodás ’s közjóra halhatás tekinte
téből casinói társaságot alakítottak; a’ társaság noha számos tagból 
áll, 's fentartására szükséges költségei eléggé födözvék, mégis lét- 
rejutását főleg Batthyány Fülöp ő hgségének köszöni , mert 
nem lévén most időn kívül a’ városban alkalmas üres szállás, ő-hgsé- 
ge az egyesület folyamodására uradalmi egyik főbb tisztjét lakjából 
kiszállítani, a’ lakot szükséges bútorokkal fölkészilletni ’s illő haszon
bérben a’ társaságnak áltengedni kegyes v o l t e ’ segedelem-nyújtás 
a’ társaságot képessé teszi most jelesb könyvtár alakittására, jöve
delmeiből elegendő újságok ’s folyóírások m egszerzése után is marad
ván annyi, hogy évenként a’jobb uj könyvek meghozatására is áldoz
hat valamit. A ’ casino folyó jan. 2kán délután kinyittatván , estve az 
ablakok ő hgsége tiszteletére a’ helybeli hangászkar zengedezései 
közben kivilágittattak. Kanizsa városa Bernárd Gáspár mostani, és 
Babóchay János volt biráinak a’ csinosulás’s művelődés körül közjóra tett 
fáradozásaikért örökös hálával tartozik, m ert a’ köz-sétatér, hangász 
egyesület, várasi kórház felállítása ezeknek köszöni lélrejutását, nem 
különben a’ házankénti koldulásnak is csak az ő munkás iparkodások 
vete véget, még csupán gyalog-kövezet (járda)’s az utczák kivilágí
tása hiányzik ezen egyébiránt minden tekintetben figyelmet érdemlő 
kereskedő városban.

T ö r ö k  Sz .  M i k l ó s  városa jó példát mutat a’ nemzetise- 
désben olly városoknak, hol még német nyelvű a’ polgári katonaság
nál létező parancsszó. Ott ugyanis Féyes János uradalmi számtartó 
hazafiúi gondja állal a’ nemes és tiszlesb rendű lakosokbul polgári 
katonaság létesült, melly jövendőre is folytatandó tisztelkedéseit a’ 
múlt év végnapján kezdé el ’s uj év első napján ism étlő, örvendetes 
pontossággal a’ lövésben és mozgásokban.

P o z s o n y i ! á l  a’ Dunát fedező jégpánczél már olly e rő s , 
hogy a’ nehéz terhű kocsikat is veszély nélkül meghívja , ’s a’ két part 
közti közlekedésnek jelen leg  semmi akadálya. —  Alföldünk fővize , 
a Tisza is, mindenütt ’s áltáljában befagyott.

Z á g r á b :  f. h. 4én  Marinovetz faluban igen szomorú eset 
történt. Gussek Iván nevű jobbágy ’s ottani lakos mondott napon 
aludni menvén, egy tazék égő szenet vitt be magával, ’s másnap reg 
gel halva találták. Uj intésül a’ vigyázatlanoknak ! —-

Z i l a h  jan, 2kán. A’ milly sajnos részvéttel olvastuk múlt évi 
hírlapinkban viszonti dulásit a’ keleti görcskórságnak a’ testvér két 
magyar honban , ’s elkomorulva számitgatók a’ különben is gyér n é 
pességből rakásra ontott áldozatit: épen olly örömre derülve tesszük 
közhírré, hogy itt e ’ döghaláltól ment helyen, a’ halomás kisebb volt 
a múlt évben, mint m áskor; ’s a’ szülöttek száma, nyolez híján két 
annyi, mint a’ megholtaké. Valljon a’ halomás rendszerintinél cseké
lyebb volta, nem köz-e mind azon hellyel, hol a’ görcs-kórság nem 
dúlt? E z ,  vigasztalásul azoknak, kiknek emberi ’s hazafi keblük a’ 
nagy vesztésre még most is sajog , figyelemre és közlésre méltó len
ne. De különben is —  sok, nem hírlapokban fejtegetendő tekintetből—. 
tanácsos tudni nemcsak összes számát az esztendőnként megholtaknak 
és szülötteknek; hanem vidékekként növekedését, vagy történhető a 

padását is a’ népességnek. Legkönnyebben eszközölhető lenne pedig 
e z , vélekedésem szerint, az egyházi kerületek előljáróji által. -—• Dec. 
29kén éjfélutáni két és három óra közölt itt földrengés riasztá-fel a’ 
csendesen álmadozókat. Az egész éjjel erős szélvész dühönge; a’ földin - 
gást tompa földalali zúgás előzte meg. Azjúj évkeményen kezdi.fagygyal 
és hóval köszönte bé hozzánk , ’s fölsegite vafahára a’ sár tetejére, 
mellyben olly hosszas ideig gázolánk. Erd. H.

Dr. Rumy Károly ur a’ közelebbi német kereskedési lapokban 
azon kérdést fejtegeti: valljon alapos é azon hazánkban szerfö
lött elterjedt hit, hogy a’ halak’ jelen drágaságát ’s ritkulását a’ gőz
hajóknak kelljen tulajdonítni, vagy pedig csak a’ károséit országúti 
fogadósak, társzekeresek, ’s babonás halászok költeménye az ? sze
rinte (egy józan külföldi tanácsadó kalauzlata után) a’ hal eltávozik 
ugyan a’ zuhogó kerék elől, de kíváncsiságtól ingerelve csakhamar visz- 
szalér m egnézni, mi tö rtén t, ’s tiszta vízben láthatni, mint kerül
geti a’ kereket ’s kiséri a’ hajó m enetét; miért a’ tapasztaltabb halá
szok örömest vetik-ki a* gőzhajó közelében hálóikat. De magyar 
halászink ezt még aligha szokták tenni ’s innét panaszuk, melly a’ 
zörgő vízi malmokat is szintúgy érdekli. Oka tehát a’ halak ritkulá
sán ak ’s drágulásának néhány év óta, a’ viz folyvásti vagy igen ma
g as , vagy igen alacsony állása, ’s a’ halászok jól tudják, hogy sem 
egyik sem másik nekiek nem kedvező; ’s bizonyítja ezt azon kö
rülmény is, hogy a’ Tisza ’s egyéb magyar folyók, mellyeket gő
zös nem zavar, szinte fösvényebben adnak halat most, mint előbb.

A ’ múlt számunkban emlitettM ogor v. Nagy Jancsit ’s Király 
János nevű társát rögtön ítélet jan. 9én  Veszprémben az élők szá
mából kitörleszté. A’ Milfait vallomásibol alakított személyes rajzát el- 
hirültebb rabló czimboráinak mai Értesítőnk közli az illető törvényha
tóság nyomtatott hirleménye szerint, a’ körlevél sikere gyorsítása ’s 
több helyre kengyelfutó hirnökképen szaporább juttathalása végett.

Í8 3 5 k i  nov. elejétől 1836k i October végéig az irgalmas ba
rátok összes kórházaiban, mellyek száma az egész birodalomban 3 0 , 
valláskülönbség nélkül 1 9 ,0 4 3  beteg részesült jótékony ápolásban 
és gyógyításban. Ezek közül 1 7 0 8 2  tartatott m eg éleiben, 1 0 6  halt 
m eg; melly adatokból kitetszik a’ mondott rend köz hasznú munkál
kodásinak sikere, ’s az adakozók uj ösztönt m eríthetnek emberbarát! 
uj figyelemre!

Simó F erencz a’ kolosvári lyceumban néhai Neuhauser Gott
fried helyére rajztanitóvá neveztetett, 1 8 3 6  oct ljé tü l fogva ve
endő évenkénti 4 0 0  pengő forintnyi fizetéssel.

Ő cs. k. fölsége a’ bukovinai határvonalon 11 ideiglenes ő r
helyet, ’s ezekre felügyelendő határvonali vizsgálót méltóztatolt ren 
delni Tihutza helységben 3 0 0  p. f. évi fizetéssel, illő szálláspénz
zel ’s kir. tisztviselői ranggal; melly legf. határozat azon értesítéssel 
közöltetik, hogy a’ folyamodni szándékozók elegendő bizonyitvánnyal 
gyámolt folyamodásaikat legföljebb február végéig nyújtsák be 
az erdélyi kir kincstárhivatalnál. A ’ hivatalra szükséges tulajdonokul 
következők vannak kitűzve a) gymnasiumi pályát végzettség b) m a
gyar, ném et, oláh és diák nyelvek tudása c) harminczadi kezelésben 
némi gyakorlottság d) jó erkölcsiség és e) ép testalkat, (kir. kam. tud.) 

A U S Z T R I A .
Az ausztriai bank kiadta múlt évi számadását, mellyböl kitet

szik, hogy munkálataiból szerzett jövedelme 1836ban 4 ,6 1 0 ,8 3 2  p.?f. 
11  xr. volt; kiadása pedig 4 6 0 ,0 9 8  pf. 4 0  p. xr., mellyet a’ jöve
delemből kihúzván, marad felosztandó tiszta jövedelem 4 ,1 5 0 7 3 3  pf. 
3 1  \  p. xr. E ’jövedelmet 5 0 ,6 2 1  részvény közt felosztva mindenikre 
8 1  p. f. 59  -̂  p. xr. esik, ’s mivel már az első félévre 1836ban  34. p. f. 
kíosztatott, most fenmarad m ég 47 . pf. 59  p. xr. —  Az igazgató vá- 
lasztottság azonban csak 44. p.frtot határozott kiosztatni; a’részvényen - 
kint eső maradék 3 pf. és 59  -f p. xr. pedig vagy öszszesen 2 0 2 ,2 9 5  
pf. 3 1  t  p. xr. tartalék - alappá fordittatni.

Az ausztriai nemzeti bank igazgatósága számadásiból kitetszik, 
hogy 1 8 3 6 ik i dec. 3 lé n  elenyésztett váltópénzen kívül m ég 1 8  
millió 1 6 9 ,1 8 8  forintnyi maradt keringésben.

Lajbachból írják , hogy jan. 5én délutáni 4  és fél órakor a’ 
városban, veresfényű légi tüneményt láttak, mellyet tompán hangzó 
elpattanás követett (1. 4dik számú Társalkodónkat.)

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi levelek következőleg rajzolják Spanyolország 

mostani helyzetét : Egyéb nem halad itten előre, mint az alkot
mány sarktörvényeit illető viták, mellyeket olly futtában végeznek, 
hogy a’ „vető“ tárgyában csak három ellene szólott tagot hallgató
nak ki. De minek is? Hisz úgy sem vesz bennük részt senki ; né- 
mellyek tudatlanság m iatt, mert a’ politikának ezen mindennapiságot 
meghaladó intézkedései az ő kiskörű láthatárukon túl feküsznek ; mások 
undorodásbul, m ert az egész dolgot csupán alkalmi ’s ideigleni re n 
delkezésnek tekintik, mellyet ma-holnap ismét újra kell kezdeni 
A ’ ministerium azonban kétségkül ezt tartja legnyouiosb tárgynak



IS
m ert minden ellenmondásai daczára is csakugyan beavatkozás leend 
sz 6 utólsó szava, mellyet Lajos-Fülöptöl reméli m egnyerhetni; 
ha a’ cortes munkálatiban a’ mérsék ’s okosság példányát lesz képes 
fölállitni. Egyébiránt a’ beavatkozási most sokkal inkább kiáltozzák 
a’ pastele rok’s pulya lelküek, mint valaha. Sokan egész meggyőző
déssel azt hiszik, hogy a’ kormány minden katonástul nem képes azt 
végbevinni, mit öO ezer franczia fegyveres. Ez értelemben azt mond
hatni, hogy a’ spanyol politika egy lépést sem haladt elő Ferdinand halála 
óla. Zendiilési szabályt eleget alkottak, de mindig íonák értelemben 
használók, ’s ennélfogva mindig is olly férj fiiakat hajliásztak, kik 
semmi másra nem jók, mint a’ dolgot elrontani. Most ismét átlátják 
a* személyváltoztatás szükségéi sokra nézve; de azért mégsem té r
nek ki a’ régi csapásbul. Az elbocsáltalását benyújtott Seoane he
lyébe Alvarez ócastiliai főkapitány lépend; Arragoniába Quirogát szán
ták; Valenciába bizonyos Sequerat, ki nem rég  csak hadnagy volt. 
Arragonia és a’ középponti hadsereg parancsnokságát el kelle venni 
San-M igueltül, ki egészen megtébolyodolt ’s illy állapotban erő
szakot akart elkövetni a’ házi kisasszonyon Cuei^aban, hol szálláson 
vala. Ribero, Alaix és Narvaez tábornokokkal nem tudják mit cse le
kedjenek. Esparteroval szinte nehéz lesz bánniok; meri. vagy fölsza- 
baditandja Bilbaói, ’s ekkor a’ ministerium kénytelen neki hízelegni; 
vagy elesik Bilbao, ’s ekkor el kell tőle a’ parancsnokságot venni. 
Legközelebb azt üzenék neki: folyamodjék a’ legvégső módhoz, lie  
ő azt válaszoló, hogy a’ csata kimenete bizonytalan ’s könnyen e l
hibázható; ennélfogva csak úgy fog ütközetbe bocsátkozni, ha erre 
egyenes parancsa leend. A’ királyné már megerősítő a’ ministerium 
rendkívüli fölhatalmazottságát, nem mervén nyilványos ellenkezésbe 
szállni a’ cortessel; mert noha ez alkalommal az ő részén lett vol
na is a’ nép, a’ ministeriummal mégis össze kellett volna tűznie ,
*s csekély érintésben lévén a’ néppel és katonasággal, nem tudható , 
mellyikre támaszkodhatik biztosabban. Különben meg nem egyezé
sének okául igen alaposan adható azon körülményt, hogy az illy 
kényes tárgyakról a’ eortesnek előbb a’ statuslanáccsal kell értekezni, 
inelly azonban jelenleg hiányzik. Eddig m ég csak néhány külön 
nemzetbeli idegent fogtak e l, de csupán pillanatnyi időre, ’s miután 
irományaikat raegvizsgálák, ismét szabadon bocsátók. A ’ ministe
rium egyébiránt e ’ tárgyra nézve önmagával sincs egyetértésben. N é
m elyek  tüstint gyakorlatba kívánják venni az ujdon fölhatalmazást; 
más rész azonban nem akar ennek visszaható erőt tulajdonitni. A ’ 
tartományokban majd mindenütt roszalják a’ cortes lengeségél ’s a* 
ministeriumnak engedett hatalmat. Valenciórul és Andalusia egy részé
rül legalább tettleg is bebizonyult. Mondják, azt is, hogy Serrano 
(cataloniai ideiglenes főkapitány, mint Mina segéde) tartomány taná
csot alakitolt, minden tartomány-küldötségtül ’s fegyverzési juntátul 
egyegy tagot híván magához. Hire van, hogy őt valódi főkapitánnyá 
akarják tenni. Egyébiránt Cataloniában is vannak függetlenségről túl
ságosan álmadozók, elannyira, hogy m ára’ levéltárak fölkutatásához is 
foglak , annak kinyomozása végett; kik sarjadékai a’ régi barcelonai 
grófoknak; ’s illyennek egy Barcelona közelében élő gazdag ma
gányos embert jelöltek ki. Ez különben csak azt tanúsítja, hogy a’ 
tartományi szellemnek nem elnyomatásán, hanem jól irányzásán kell 
ügyekezni; mertannak fölébredése ’s gyarapodása a’ dolgok term észe
tében fekszik; ’s ha jó irányt nem kap, nem kell csudálkozni az abbul 
szülendő balgaságokon; mert az ismét csak természetes következmény.

Barcelonai levelek szerint, kénytelenek voltak a’ törvény- 
hatóságok, rendföntartás végett, a’ titkos pártok garázdálkodási ellen, 
kik magokat a’ „nagy szövetség testvérinek“ nevezik, szigorú rend
szabályokat tenni. A’ szerencsétlenség, úgymond egy levelező, mel
lyet az anarchisták készitnek, nincs m essze; perczrül perezre várhatni 
beköszöntését; egy hétben kétszer már valóban csudakép menekhet- 
tünk csak meg tőle. Az emberjogok társasága, két vagy három 
politikai vétség miatt elitéit franczia szökevény hajtogatásira gyámo- 
litva a’ városi tisz tség ’s fegyverzési junta több tagjátul, és saragossai, 
valenciai, pálmái és mahoni barátaik ’s tagtársaik hozzájárultával m eg
esküdt, hogy e’ négy tartományt zendülésre izgatandja, ’s a’ 9 3 ki 
országlást idézendi elő. — Alaptételeit és szándéklatát nyilványosan 
fölraggatott ’s a’ nép közt nyomtatva kiosztott fölszólitásban is hirdető. 
Bee. 16rul 17re virradókor akaró megkezdeni tervei valósítását. Előleg 
is mindegy 5 0  aristokratát szándékozott megfojtani ’s a’ pyrenaei res- 
publicát kikiáltani. A’ főczimborók először önkényt lemondtak a’ me- 
rényrü l; de pártjok olly hévvel űzte a’ dolgot, hogy néhány nappal 
későbben majd ismét kitört a’ láng. Egy jutalomjátéknak kell vala erre 
alkalmat nyújtani. A’ színház egészen tömve volt. Minden előbbkeló 
megjelent. Mire az anarchisták a’ néptömeg közé vegyültek, melly 
mindenkijárást elfoglalt. A ’ llainbla (köz-sétány , prom enade) csak 
hamar telve lön párlhiveikkel, kik rémitő orditozással jelenték meg* 
egyezésüket abban, hogy a’ színház gyujtassék föl. Szerencsére jó 
kor érkezett még a’ hely színére a’ nemzeti őrlovasság, és szétriaszlá 
e’ lázangó gyülevészt. Mi történik a’ legközelebb napokban ; nem tud
hatni. Annyi való, hogy olly városban, hol 3 0  ezer kenyértelen mun
kás van, mellynek hatóságai csak névben léteznek ’s karbeli erővel 
áltáljában nem bírnak, hol a’ lázadás minden pillanatban kiülhet, ’s 
honnan e miatt a legtiszteltebb polgárok kibujdostak ; hol a’ zendülés 
szelleme tanyáz: nem is igen várhatni rosznal egyebet.

Valencziában m. hónap 12kén nevezetes forrongás volt a’ vá
rosháznál. A’ katonáskodás végetti sorshúzásra összegyűlt fiatalság 
emelt tőrökkel vévé űzőbe a’ tisztviselőséget, ’s miután azt az épü
letből kikergette, a’ jegyzőkönyveket pedig elroinbolta, minden kére- 
més nélkül szétoszlott.

Decemb. 29iki tudósítások szerint kettős sikereden m eg
támadás után csakugyan sikerült Esparteronak Villareal ’s Eguia ser- 
geit hátrálásra bírni, ’s elszánt véres ütközet után dec. Ü5kén re g 
gel a’ majd véginségre jutott Bilbaóba nyomulni. Az ellenség mint
egy ezer katonát ’s több álgyut vesztett.

Bilbao ostrom-aluli fölszabadulta körülményit igy adják elő a’ 
hírlapok: A’ két ellenséges tábor már dec. SáOkán szemközt állott 
egymással, de a’ rósz idő vesztegelni kinszerité. Napközben m eg
kérdezted Esparlero jelek által Bilbao parancsnokát az iránt : med
dig fogja még magát védelm ezhetni, ’s azt nyerő válaszul, hogy 4 8  
óránál tovább semmikép sem. Espartero azonban mégis csak 24én  
tön rendeléseket az ellenség megtámadására, ’s 25én  reggel hiva
tott indulót. Katonái lelkesedéssel nyomultak ütközetre. Elszánt bá
torsággal támadók m ega’ carlosiakat, először lődözéssel, azután szeg- 
zelt szuronyokkal, ’s csak hamar sikerült nekik egy álgyutelepet el
foglalni ’s magoknak erős állást szerezni. Némelly helyen rövid i- 
deig tartott az ütközet, másutt kem ény’s pusztító volt; mielőtt azonban 
alkonyuk, már visszavonultak a’ carlosiak, ’s védhalmaik között 6 0 0  
holtat és sebesültet, 3 0 0  foglyot ’s 2ő  álgyut valónak kénytelenek 
hagyni. Midőn a’királyné sergei a’megszabadult Bilbaóba nyomultak, 
a' legnyomorúbb állapotban leiék a’ várost ’s őrségét. A ’ carlosi bom
bák ’s gránátok rombolalinak mindenütt iszonyatos jelenségei való
nak ; sanyargás ’s éhség föstekezett minden arezon. Kevés idő múl
va meg lett volna fosztva a’ ben levő nép minden lápláléktul ’s lő 
szertől ’s igy kénytelen meghódolni. Már több nap óta csak fél alafa 
élelmet kaptak a’ lakosok. —  ü . Carlos hirtelen elhagyá m egvere
tett táborát a’ nélkül, hogy valaki tudná, hova ment. —  Villareal kö
vetkező tudósítást intéze galdacanoi táborhelyéről dec. 2 6  d. Carlos 
egyelemies ministeréhöz E rro h o z : Tegnap volt az ellenség állási
nak megtámadására kitűzött nap; sergink hajnal előtt megindulán A  , 
de csak hamar megállapodni kényteté egy iszonyú vihar. A ’ hó igen 
föláztatá a’ fö ldet, ’s járhatlanokká tévé az utakat. Még is vissza
vertük a’ jobb szárnyat megtámadott ellenséges guerillákat. Algyuik 
a’ luchanai hid ellen voltak irányozva; lövéseiket viszonzák miéink; 
de négy óra tájon olly sűrű köd ereszkedett, hogy mind két ré sz 
ről végét szakasztók a’ tüzelésnek. Be az ellenség hasznára fordí
tó e ’ szünetet; minden hajójuk fölevezett a’ folyamon, egész a’ lu
chanai hid ivéig. Az első álgyuíelepre ütöttek, mellyet azonban csak 
szörnyű konczoltatásuk után foglalhattak e l ; saját embereiknek holt 
testhalmain kelle utat nyitniok; de e’ pillanatban újra megerősitte- 
tém az állást három alavai zászlóaljjal. Nincsenek szavaim ez Ín
séges éj borzasztóságit fösthetni. Buska-’s álgyulövések váltogaták 
egymást, ’s czikáztak minden irányban. A ’ Cabras és Ariaga hal
mokra följutott ellenségei háromszor űzték vissza harezosink föltü- 
zött szuronyokkal, úgy, hogy az fegyvereket ’s foglyokat is ha- 
gya kezeink közt. A ’ vakilólag fejér havon mindenütt csonka holt 
tetem ’s folyamonként omlott vér vala látható. Méltóságod szerezhet 
magának némileg fogalmat az iszonyú m észárlatrul, ha m eggondol
ja  , hogy 14 óra elfolyásaig minden lépésnyi föld bírását kétessó 
tettük. Miután a’ tüzelést m egszüntetők, jó rendben visszavorulánk: 
de némelly álgyulelepek lőszerei az ellenség kezei közt maradtak. (Alá
írva) „Bruno de Villareal.“ Bee. 26ru l ismét intézett E rrohoz egy 
tudósítást, mellyben ígéri, hogy legközelebb számba veendi vesz- 
teség il, ’s arrul a’ fő minister! szigorú pontossággal tudósitandja ; 
azt azonban előleg is jelentheti, hogy annak száma nem nagy, leg
alább, úgymond, az ellenségihez képest nem,  melly a’ győződéi* 
inét szerfölött nagy áron vásárlolta meg. Be ezek alkalmasint csak 
hiú kecsegletések, ’s legfölebb Villareal önmenlségére mondatvák. 
Jaureguy tábornoknak St. Sebaslianbul dec. 29rül költ tudósítása sze 
rint a’ chrislinok vesitesége 1 oltak és í ebesült* kben í sak b száz
ra m egy; a’ carlosiaké pedig mintegy lOOOre, kik közül efölött 
m ég 8 6 0 - t  fogtak el ’s vittek Bilbaóba dec 27kén.  E ’ győzelmét 
a’ királypártiaknak igen nagy mértékben mozdilák elő az angol ten
gerészek , különösen pedig Wilde ezredes. E z  ellenző ugyanis Es- 
parleronak Valmasedába szándéklott visszavonultál, ’s oda igéré le
génységét a’ luchanai hid-elfoglalásra, mi által a’ carlosi sereg közó 
berontás igen könnyitteték, ’s egy st. sebasliani levél szerint, való
ban angolok támadták m eg az ellenséget legelőszer.

A ’ kormány d. Carlos jószágival k ezd é-m eg  az elkobzott 
vagyonokat áruba bocsátani. Vevő tüstint elég találkozók, ’s az eladott 
javakbul 2  millió real jött be. Azon nagy számú harangot ’s egyéb 
ingóságot pedig, mellyet ugyan a’ madridi kormány parancsára az 
egyházak *s klastromoktul elszedtek, egy angol hajón Mai seillebe 
szállították eladás végett. E ’ spanyol zsákm ány, úgymond a’ F ran 
cé , melly 93  harangbul ’s nagy mennyiségű egyéb eszközbül áll, 
valódi gazdagság-forrás a’ lózsérkedőkre nézve. Azonban m ég nem 
bizonyos, valljon összeolvasztottan vagy magok épségében fognak é 
eladatni.

Az Alaix vezérletté hadosztályok tábornokához ragaszkodását 
andalusiai levelek szerint azon körülményből kell m agyarázni, hogy 
fenyítéket alig gyakorolván fegyveresi közt, nem csak a lomhasá
got hanem a’ dulóst ’s rablást is.m egengedő nekik; mi által ezek 
annyi ezüst pénzt gyűjtöttek, hogy az aranynak latját 2 ő  piasterrel, 
sőt drágábban is fizették. Vezérjök tudósításában nem volt ugyan emlí
tés a rru l, hogy Alcaudetenél Gomeztül pénzt is vett e l ; valószínűvé 
teszi azonban ezt katonáinak pénzbeli duskodása. ^

F R A N C Z I A O R S Z A G .
Uj észt. napján a* király elfogadó a’ diplomatái kar , a’ mini

sterek, pair és követház nagy küldöttségei, a’ status-tanács, Cassa-
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tlószék, *s egyéb törvényszékek, a 'h e ly -, s egy eb hatóságok sze- 
rencae-kivánalit. Apponyi gróf, ausztriai követ, ez alkalommal a dip
lomatái test nevében szép beszedet tartott a királyhoz, mellyben 
örömét jelenté ki a’ gondviselésnek imént tapasztalt ólalmán, a’ gyil
kos megtámadások ellen. Egyszersmind örömmel emlité, hogy a 
király közmunkálata által Europa a’ béke élvezetében még inkább 
megerősült. Végzetül a’ diplomatái test ohajlásit fejezé ki a’ király 
’s családja boldogsága iránt. A ’ király e’ beszédre nyomban felelt, 
érzékeny kifejezésekben megköszönvén a’ diplomatái test kivánatit, 
’s kettős örömét jelentvén azon , hogy mindnyájokat maga körül lát
hatja. Az uj hadküldés Constantine ellen , párisi lapok szerint april 
l ó é n  fog Honából elmenni, ’s 12  ezer emberből állani. E ’ végre 
ismét 9 0 0 0  főnyi sereg fog újra Afrikába küldetni.

Azon beszédben, mellyet Dupin ujesztendő napján a’ királynak 
a’ követház nevében mondott, igen érdekes helyeket olvashatni. Többek 
közt igy szólt: „Mi országunknak nagyságot, békét ’s anyagi érdekei 
haladását óhajtjuk, mellyek gazdagságát teszik, de egyszersmind az 
emberi társaságok erkölcsi szükségei kielégítését is, m ika’ nemzetek 
hatalmát ’s méltóságát alkotják: jó népoktatást, erkölcsiséget az ügyek
ben , becsületet mindenütt, franczia becsületet! 's e ' kötelességek 
teljesítése következtében a’ tettek öszhangzását a* tanokkal ’s eskük
kel, mi igazi eleme a’ felvilágull nyilványos véleménynek, melly erő» 
fölbuzdítani a’j ó r a , ’s hatalmas a’ gonosz szellemét azon mindenek 
számára szerzett bizony osság által leverni, hogy sehol hozzá ragasz
kodást nem találand. Bár felséged kormánya hosszú évekig tartana! 
Mi a’ világ nyugalmáért ’» Francziaország boldogságáért kívánjuk 
a z t , ’s m ég hozzá kell tennem , jeles királynénk szerencséjéért i s ,  
kinek fölsége valóban nem szorult arra, hogy fájdalom által még inkább 
m agasittassék; ifjú hginknek ’s vitéz hű sereginknek óhajtunk min
denütt nemes síikért, hol a’ haza jól értett érdeke szolgálataikat kivá- 
nandja, melly mellett a’ becsületesen szerzett győzödelem , szoros 
fenyíték által készítve, az igazgatás feddhetlensége által támogallatik. 
S ir e ! jó törvényszolgáltatás első föltéte minden jó kormánynak. A ’ 
birói ítéletek jogtalansága, vagy a’ vétkesek büntetlensége leghathatósb 
oka az erkölcsi romlásnak. Mi tehát a’ hatóságoknak, mint mindenkor, 
becsületességet, tudományt és a’ szükséges lelki és charakteri erőt 
óhajtunk, hogy a’ törvény kivánatit pontosan, részrehajlatlanul’s min
denkire nézve egyenlően teljesítsék, 's a’ t.

A’ követház dec. 30kán megválasztá azon biztosság tag jait, 
melly a’ válasz-felirás javaslatát a’ kir. megnyitó beszédre készítendő 
A ' Charte de 1 8 3 0 , mint a’ mostani ministerium hivatalos lapja 's  a' 
Jour. de Paris, mint a ’ volt ministerium újsága e’ biztossági tagok 
megválasztásánál bizonyított szavazatból számításokat csinálgatnak, 
hogyr a’ ministerium jövendő többségét kivehessék. E* többség mind 
a’ két lap hiedelme szerint 5 5  —  5 6  leend.—

A’ párisi lapok a’ M eunier ellen intézendő per fölkészítése 
haladásáról semmi újat nem igen  közlőitek, jan. l é ig ;  annyit azon
ban gyanítnak, hogy a’ gonosztévő részint term észeti ostobaságá
nál, részint rokonai rábeszélése által, felfödözéseket fog tenni. A’ 
etatushatalom főleg azt akarja kisülni, hogy M eunier titkos 's vétkes 
társaságokkal vala kapcsolatban, ’s úgy intézi minden nyomozásit, 
hogy valami hasonlót mutathasson meg. Annyi azonban bizonyos, 
de m égis jövendölték, hogy az egyesületek ellen hozott törvények óla 
a’ republicanus társaságok a’ rendőrség minden szemfülességét ügyesen 
ki tudták kerülni, ’s úgy hiszik, hogy csöndesen ’s m essze ágazó 
munkásságban terjedelmes kapcsolatokhoz bírtak jutni. Azonban 
úgy beszélik, a’ kormány tudja mind azon cselszövény titkát, mely- 
lyek Lajos Fülöp életére ’s a’ Francziaországban most uralkodó rend 
felforgatására czéloznak. De az sem szenvedne ezen állításnál fog
va kétségei, hogy e' m erények intéző vezére magasb körbeli.

A ’ Parisban lakó angolok és éjszak-amerikaiak dec. 30án gyű
lést tartottak, mellyben örvendő felírást szavaztak Lajos Fülöpnek 
élete isméti szerencsés megtartásáért. A ’ felírás Galignani M es- 
sengere hivatalában van a’ végre kitéve, hogy a’ ki magát aláírni 
akarja, azt ottan megtehesse. —

Az afrikai szolgálalra az önkéntesek olly számosán jelentkez
nek, hegy bajos leszen majd a’ választás közülök. A ’ helyett, hogy 
minden csapatból iO  legény kivánkozott volna, gyakran az égés* 
osztály előállott. Mondják, Toulonban Massieu de Clerval admiral 
alatt négy vonal-hajó, ké tfrega t, hat rak-és szállílvány korvelte, két 
brigg ’s két gőzhajó készül a’ franczia seregnek Afrikába sege
delmet szállítani. —  Egy kir. rendelés 7 ,5 1 0 ,0 0 0  frankot rendel 
ki a’ hadministerium osztálya’ szám ára, mint rendkívüli hitelt, melly - 
ból 5 milliót az afrikai seredre szándék fordítani.o

Dec. 30án a’ Siécle és Courrier fran^ais ellenzéki lapokat 
(és pedig a’ Courrier fr. a’ júliusi revolutio óla legelőször) lefoglalták 
azon vád miatt, hogy gáncsoskodásaikat a’ kormány tettei miatt a' király 
személyére is kiterjeszték. —

A’ strassburgi helyhatóság a’ koczkajátékokat álorczás táncz- 
mulalságokban 's  más egyéb nyilványos helyeken eltiltotta. —  Paris
ban jan. 9én ismét uj utazásra készültek az óriás léghajón. A ' csolnak- 
ban egy hely ára 6 0 0  frank férli és 3 0 0  frank asszonyság számára. 
M ár négy hely van elfoglalva. A’ légutazás nemcsak képzeletben, mi
ben számos röpülgetni szeret, hanem valódilag tán később nálunk is 
divatba jöhet a' nem szédülékeny agyuaknál ’s bátor szivüeknél. 

A N G L I A .
E gy lakoma, melly nem rég  Norlhamplonben Peack urnák, 

mint első reformernek Northampton lordmajorjává megválasztatása 
’• beiktatása tiszteletére adatott, {Spencer gróf, előbb Althorp lo rd ,

M elbourne 's valamennyi minister egészségére köszöntő el áldomás - 
poharát’s dicsérte őket, hogy régi elveikhez hívek ’s a’ javítást min
denben előmozditák. Részéről igéré, hogy inig a’ ministerek a’ javí
tások barátjai maradnak , addig kész lesz őket támogatni. E ’ történet 
megczáfolja a’ tory hírlapok azon állítását, mintha Spencer gróf a’ 
ministeriumtól elvonult volna azon okbul, mivel m essze mentek; m ert 
a’ gróf beszéde folytában egyenesen nyilványitotta, hogy a’ ministerek 
épen nem mentek m essze, hanem a’ meddig illett. —  A’ Dublin- 
Register szerint Dublinban dec 1 7 én , bizonyos számú orangisták, 
nagyrészint tanúlók a’ dublini egyetem nél, Mulgrave lordot, Irland 
lordhelylarlóját boszontani akarták a’ színházban, minthogy midőn 
páholyába lépett: Cumberland hgnek, a’ „dublini dicséretes testü
letnek“ Hoden lordnak, Lyndhurst lordnak ’s Irland orangeféríijainak 
éljeneket rivadoztak; de a’földsziniközönség boszankodva robbant föl, 
’» a’ Trinity-collegium fiatalsága hangos lármáját elnyomta harsány 
telszéskiállozásival Mulgrave lord részire. A ’ ns. lord néhány per- 
czig állva maradt, ’s megköszönte a’ közönség ezen élénk részvé
tét. A’ nagyreményű fiatalság ugyan még ismétlé orangistai zajongá- 
s i t , de mindenkor hasonló fonák sükerrel, Mulgrave lord pedig csak 
szánakodólagmosolyga rájok.— Macculloch uj statistikája szerintNagy- 
brittannia ’s Irland egész népsége folyó év májusában 2 6 ,3 7 1 ,0 0 0  
főnyi volt, a’ csatornái szigetek lakosival pedig 2 6 ,5 0 0 ,OOOnyi ’s igy 
Nagybrittannia, Orosz-, Francziaország és Ausztria után a’ legnépesb 
•tatus Európában (ázsiai 's egyéb birtokait számlálva pedig a’ chi- 
nai birodalom után legnépesebb a’ világon).

O’Connell e llen , mint említettük, a’ radicalok kiáltozni k ez
denek , 's azt vetik szem ére , hogy azért ellenzi a’ szegényi törvé
nyek behozatalát Irlandba, mert az által könnyittetvén némileg a’ sze
gények sorsa, ő nem igen izgathatná többé föl őket; a’ józanabbak 
azonban védelmezik őt. London-M ercury m ég azt is mondja, hogy 
0 ’ Connell épen nem jeles fő, épen nem nyomos szónok’s m ég csak 
nem is széles ismeretekkel biró férfi 's a’ t —  Készületek tétetnek 
nagy lakomára, mellyet a' reform erek a’ parliament-megnyitás előtt 
január 25én  Londonban tartani akarnak. —

A’ keletindiai tőke-tulajdonosok ülést tartván abban, két javas
latot fogadtak el, egyikei, mellynél fogva John Campbellnek az eg y 
kori köveinek a’ persa udvarnál 4 0 0 0 ft sterling évdij ajánltatik, má
sikat pedig , mellynél fogva rendszabályok tételnek a’ bálványozás 
kiirtására a’ keletindiai angol birtokban. —  Shiel az irlandi nemzeti 
egyesületben javaslatba hozá, hogy halasszák el a’ szegényi törvény 
kérdését mintegy három hétre 's ne gyöngítsék egymás erejét elvont 
státusgazdasági vitatásokkal; különben a’ szabadelmüek a’ toryk tő ré
be esnek, kik épen azért vitatják a 'szegény i törvény szükségét Irland- 
ban, hogy az irlandi nép figyelmét nagyobb tárgyaktól elvonják, (mel- 
lyeket pedig szünet nélkül vizsga 's kém szemmel kell tartani) úgy
mint az irlandi hatóság-és egy ház-javítástól, mellyektől függ az o r
szág sorsa, —

A ’ londoni lapok azon lakomáról már előre szólalkoznak, 
mellyet Glasgow conservativ lakosai R. Peelnek lord-rectori hivatalá
ba ünnepélyes beiktatásakor adni szándékoznak. —  Glasgow taná
csában egy conservativ tag- azt javaslá: tisztelnék m eg R. Peelt ez al
kalommal várospolgársági joggal; de Douglas egy másik tag , e lő 
adván, mikép R. P ee l pártja mindig ellenzé a’ liatóságjavitást, melly - 
nek köszöni a’ mostani tanács lé té t , oda birta intézni a’ dolgot, hogy 
R. Peeltöl a’ polgársági jog 19 szóval 12  ellen megtagadtatott.

Angliában , hol sokáig gúnyolva veték m eg a’ répaczukrot, 's 
belőle mindenféle csúfos torzképeket csináltak, most, mióta a’ gyár 
niati ezukrot a ’ répaczukor felrugaszkodott gyártása fenyegetni kezdi, 
ac em berek máskép gondolkodnak. Nem rég a’ londoni piaczon ré 
paczukrot árultak, melly angol répából Angliában készült.

A’ londoni posta dec. 29rő l csak ujeszt. napján érkezhetett 
meg Parisba; a' 30iki posta, mellynek e’ napon kellett volna meg - 
jő n ie , elmaradt. Azonban Angliában magában is elmaradoztak a’pos- 
ták, és pedig főleg London és a’ tartományok közt, mit a’ nagy 
hófuvatok okoztak.

Mind nyugati mind éjszaki Angliában tömérdek hó esett; 
a ’ brightoni postavezérlőt holtan lelték a’ fuvatagban, a’ posta-nyaláb 
pedig elveszett. A’glasgowi posta-vezérlő beszéli, hogy az ország
úton számos kocsira akadt , melly ek a’ nagy hótorlalokban majd 
majd elsüllyedtek. E ’ különös téli időjárás Angliában, hol a’ telek 
igen enyhék szoktak lenni, annál szembeszökőbb, mivel ott hó is 
nagy ritkaság. -— A’Courierban következőt olvashatni: „Ö röm m elje
lentjük j hogy kormányunk Szerviába kereskedési consult nevezett 
ki. E ’ fontos hivatal Hodges ezredesre bízatott, ki szép észtehet- 
ség ii, becsületes és szilárd characterü; e ’fölött módja ’s viselete 
igen barátságos, úgy hogy személyes sajátságai nagyon alkalmas
sá teszik őt azon tiszti helyre. A* Courier azonban nem mond
ja , mikor fog oda megindulni. —

A ’ legújabb londoni lapok teljesek hosszú és szomorú ré sz 
leteivel a’ már általunk is említett hallatlan hóförgetegnek. Számos 
posta meg nem érkezhetett a’ fővárosba, valamint azon posták kö
zül is ,  mellyek Londonból kiindultak, számos visszatért, mivel 
a’ magas 's átgázolhatatlan liófuvatag-lepte országutakon tovább nem 
haladhattak. Brightonben karácson másod napján két embert fagyva 
leltek; Lew esben dec. 26án  délben iszonyú hóhalom (lavina) omlott 
le Cliffe-Hill m eredek hajlatáról az alatta fekvő városrészre ’s bezúz
ván a’ födeleket öt házat végkép elron to tt, és szerencsétlen lakosit 
eltemette. Az omló hóhalom dörgésére ezernyi ember futott a’ szeren
csétlenség színhelyére, ’s ki csak kapához ’s egyéb szerszámhoz fogha-
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lőtt , munkához látóit, hogy a’ szegény elboritoltakat minélelőbb 
kiáshassák. Bizonyos llobinson asszony gyermekét szorítva mellé
hez, holtan ásolottki. A’ szegény a’fenyegető veszélykor elfutott, de 
a ’ kétségbeeső anyai szeretettől űzve visszament a’ házba, hogy töb
bi gyermekét m egmentse, ’s a’ hóomladvány ekkor az egész családot 
eltemette. Egy Taylor nevű asszonyt ugyan elevenen vontak ki , 
de kétlik felgyógyulását. De legidősb leányát és öt ifjabb gyermekét 
szerencsésen kiásták. A’ nagy zavarban nem tudták: mennyi ember 
lehet még elborítva. M ég folyvást áskállaka’ hírnöknek onnan elíndul- 
takor is. Wellington is pórul járt. Ö 27én  Marlboroughbol négy lo 
vas utikocsin előszáguldó csatlósokkal (Vorreiter) Beaufort hg mezei 
lakára indult menyekzőre , de M arlborough és Babington közt egy 
búzaföldön megakadt. Szerencsére az országúti fölvigyázó nem 
messze volt onnan *s azonnal egy sereg munkást hozo tt, kik a’ hget 
e ’ földön végig az igazi országúira vonták. Négy franczia posta dec. 
j>9én negyedfél órakor ért Londonba Doverből, ’s a’ Londonból Fran- 
cziaországba szánt postatáska (levélnyaláb) ez előtti estve gőzha
jón küldetett el a’ Temsén. M eg nem foghatni, miért nem jutottak 
élőbbé’ gondolatra. Egy hírnök, ki sz. Pétervárból Hamburgon által 
érkezett Londonba 2 7 é n , ollyannak rajzolta utazását, minőt még 
soha sem tapasztalt. A’ dec 24iki posta késő m egérkezte tárgyában 
a’ boulogne-sur-m erei postatiszt azt irá a’ párisi főpostamesterhez, 
hogy azon rakhajó kapitánya vallomása szerin t, melly a’ 2 6  és 27. 
londoni levélnyalábot hozta, azon posta melly 24 én  Londonból a’ 
szárazon kiindult, London és Dover közt nem mehetett tovább, 
mert az országutat hófuvatok boriták el egészen ’s hogy vitat lehes
sen nyitni, harminczkét iábnyi hótorladékot kelle keresztül ásni. -— 
A’ gőzrakhajók ellenkező szelek miatt Calaisba nem futhattak, ha
nem kénytelenek voltak Boulogne felé venni utjokat. —

Az angol vasutakon jelenleg gőzsipokkal (steam- w histles) 
vannak ellátva a’ gőzkocsik, mellyeknek saját fütyöngő hangja a’ 
szemközt jövőket köd vagy sötétség idején eleve meginti.

O L A S Z O R S Z Á G .
A’ schweizi olasz szélekről dec. 21 kéről bizonyosnak Írják, 

hogy a’ kereskedési összekötés Spanyolország és Szardínia közt fél
ben szakadt, legalább a’ madridi kormány olly rendszabályokat tett, 
mellyek, úgy szólván, megtiltják a’ szardiniai hajóknak spanyol révekbe 
szállását. E ’ körülmény teljes meghasonlásra is vezethet a’madridi és 
turini udvar között; Genuában legalább nagy a’ zaj ’s visszatolást 
kívánnak. Eddig azonban, mint mondják, magasb politikaitekinle- 
teknél fogva, a’ kormány nem szánhatta el erre magát. Az olasz 
levelező hiedelmeként a’ spanyol kormány nem önszántából, hanem 
az angol kormány unszolására tévé az említett rendszabályt. —

Romából dec. 22rő l írják, hogy XYI Gergely pápa saját k e 
zű irományt bocsátott ki, mellyben a’ közel rokonságok ’s atyafiságök 
közt köttetni szokott házasságokra megkívánt engedelem - adást igen 
m egnehezítő; ennek oka, mivel az adatni szokott engedelem által 
kivált az alacsony rendűek közt, hol az együttélés és társalkodás 
kevésb tartózkodással jár, a’ reméllhető engedelem által könnyen e r 
kölcstelenségre vetemülhetnek az em berek , annyival is inkább, mint 
hogy az engedelem -kérés egyik fő oka mindig, vagy gyakran a’ már 
elkövetett vétség volt. —

S C H W E I Z .
A’ schweizi szélekről az Alig. Zlgban írják, hogy ujeszt. napján 

a’ frigy-v. szövetségi szekrény, a’ schweizi (köz egyesületi) levéltár, ’s 
egyszersmind a’ kanczellár és statusirnok csöndesen elköltöztek 
B ernből, úgy hogy most már Luzern a’ főhely ismét két évre. 
Vannak kik kétlik, hogy Luzern a' foglyok ügyét jobban vagy csak 
úgy is fogná vinni, mint B ern , m ert m ég inkább hajlik a’ tulságokhoz. —  
Hogy Schw yz a’ végzéssel nem sokat gondol, nem veszélyes; de 
W aadt is elvetette azt, ’s a’ radicalok föl kezdenek ijedelmükből 
ocsódni. Szóval; az előbbi tánczot újra megkezdhetik ’s a’ politikai 
inenekvők egy részét m ég mindegyre szívelik ’s ezek közt kivált Rau- 
sehenplaltot ésMazzinit.

Schweizi lapok azt Írják Zürichből, hogy a’ selyem ára 
hirtelen leszállót!, ’s azzal fenyegetőzik, hogy m ég lejebbre csök
kenendő mit azon körülménynek tulajdonítanak, hogy m ég mindig 
igen nagy mennyiségű gyártallan selyem fekszik halmazon a’ rak
tárakban. A ’ gyártók helyzete annyival aggasztóbb, mivel nem csak 
nem történnek uj m unka-rendelések, sőt még több kereskedő a* 
megrendelt árul is a’ gyártó nyakán hagyja. —

D á n i a .
Berlini lapok Koppenhágából jan. 3ról azt je len tik , hogy a’ 

király nagyon roszul lelt. A ’ C. Fenger dr. a’ király személyes orvosa 
által a’ palotából kiadott hirlemények aggodalmat gerjeszthetnek. A ’ 
lapok következőleg adják azokat jan. 2 ról: „ Ö fölsége a’ közelebb éjjel 
jobban aludt, m in ta’ múltban; a’ köhögés nem olly erőszakos, a’ 
láz nem olly heves, mint eddig, ’s ő föls. testi erőre nézve jobban 
látszik lenni. K —  jan. Bán ; „(j föls. a’ múlt éjjel két órát nyugoltan 
aludt, de az éj többi részéi köhögés háborilá; a’ láz nem szűnt; az 
élvágy igen gyönge, de még sem maradt el egészen.Cí —  A’ betegség 
azonban nincs megnevezve.

N É M E T O R S Z Á G .
Münchenből jan. 4ről írják, hogy a’ Lajos-csatorna óriás 

léptekkel halad előre. A’ munkások egészségi állapotja igen jeles. Az 
ásási munkák az oltmaringi völgyben, azután Neumarkt, N ürnberg,

Erlangen és  Bamberg mellett meglepő előhaladást mutatnak. Némelly 
ponton csak nem rég is 5 0 0 — 1000  ember dolgozott, mi természete- 
sen igen gyorsitá a’ munkát. A’ legközelebb napokban a’ föld-kihányási 
munkák az újabb csatorna-részekben nyilványos árverésre fognak 
bocsáttatni, úgy , hogy jövő nyáron valamennyi földmunka ki lesz már 
ndva. A* művészeti munkák nagy része iránt is meg vannak már több 
ponton az előkészületek’s azok egy része is munkába jut már a’ jövő 
tavaszon. Az alapvetés, vizépitészeti ragasz Nagy vakolat (M örtel) 
és  kavics által fog igen nagy kiterjedésben megtörténni. Ezen eleinte 
lágy ragasz v. tömeg a ’ fenék egyenetlenségeihez simulván a’viz alatt, 
idő közben úgy megkeményül, hogy szikla gyanánt szolgál. A ’ lesiilyesz- 
lésvizzel töltött építészeti gödrökben történik; ’s miután megkeményült, 
a’ források felbuzongásáttökélelesen gátolja, de a’ vizinerilést is szük
ségtelenné tesz i, melly munka sok időbe ’s fáradságba szokott kerülni.

Oerlel a’ vízzel gyógyító hires orvos, Ansbachből az orvo
sok meghívására csakugyan megjelent Münchenben azon állítását 
védelm ezni, hogy a’ cholerát hidegvízzel is gyógyíthatni. Derlei az 
■egybegyűlt orvosok előtt olly velős beszédet tartott az általa ajánlott 
gyógyszer (fris kulviz) ere jé rő l, hogy azzal valóban hódított; habár 
nem  merik is alkalmazni a’ hidegvizet görcsmirigy-orvösszerűl. 0 
erős vaskos 7 2  éves korával önmagát hozta föl például a’ fris viz 
hathatósságáról és befolyásáról az egészségre- Mi természetesen 
kézzel fogható argumentum.

A M E R I K A .
A ’ berlini Haudei és Speneri lap következő részleteket közö 

Van-Buren, az egyesült statusok imént megválasztott elnöke életéből 
V an-B uren Márton 1 7 8 2  dec. óén született, Columbia megyébei 
Ujyork statusban. Szüleji Hollandiából szárm aztak, ’s a’ legelőbbkeh 
hollandi kiköltözött családok közé tartoztak. 8 züléji korán elhaltak 
atyja 1814ben , anyja pedig 181Sban. Vím-Buren már korán jelei 
észtehetséget árult.el; azért is családja őt ügyvédi pályára szánta. ( 
m int Angliában is szokás, korosb ügyészeknél végezte tanulási pályá 
ját ’s már 1803ban nov. ügyész lett a’ columbiai m egye fütörvényszé 
kénél; 1807ben  pedig mint tanácsos alkalmaztaték ugyané’ törvény 
széknél. Helyzeténél ’s érzelminél fogva a’ foederalisták ellensége, 
halárzollan a’ respublicai párt barátja lévén, a’ megye gazdag csalác 
m ár elejétől fogva gállák őt előmenetében. Azonban észtehetség 
győzedelmeskedett mind ez akadályon. 1 809ben  Hűd sonba költözőt 

ott 10  évig a’ leghiresb ügyvéddel versenypályára lépett. 181 óbe 
Ujyork status főügyészévé neveztetett, ’s ekkor Albanyba jőve lakn 
Itt részint könnyű előadásával, részint szorgalmas készültségével k 
tűnő férfiak figyelmét magára vonta. 1816ban  ismét megválasztato 
Ujyork tanácsába, ’s abban maradi 1820 ig , mikor törvényszerző szó 
gálat-ideje megszűnt. Ez idő óta kezdődik híressége, mint statusférfie 
mivel ekkor már, mint Witt Clinton egyenes ellensége, lépett föl 
ki a’ demokratái párt várakozásinak épen nem felelt meg. 1 8 2 1  be 
n’ congressus tanácsába lépett ’s 1 8 2 7 b en  újólag megválaszt; 
tolt. Már az első ülés végén nevet szerze magának ’s azóta minden é' 
ben nőtlen nőtt folyvást hire. Nagy ügyességét a’ vitatásokban közöl 
ségesen elismerték ’s főleg nagy nevet szerze magának két törvén} 
által, mellyek közül egyik az adósság miatti elfogatási eltörlé, mási 
pedig a’ zendülés idejéből elmaradt tisztek ’s katonákról gondoskodó 
iárgyazá. 1 8 2 4 b en  az elnökválasztáskor Crawford urat támogatá, me 
azt hitte, hogy ő inkább közelitend Jefferson politikájához, m inta’ töt 
bi jelölt. Miután azonban a’ választás Adams urra esett, olly igen m 
m esen viselte magát, hogy barátinak azt javasló; ne akadályoznák 
útjában. Ekkor Van-Buren a’ republicanusoksürgető kívánatéra Ujyoi 
status megürült kormányzó hivatalára jelöltül lépett föl, ’s mégis válás: 
látott, de épen azért kénytelen volt a’ congressus tanácsából kilép 
1 8 2 9  jan. Itt azonban nem soká maradt, mivelmartz. 12én  statustitol 
nokká választatott meg. Hivatalát nagy ügyességgel vitte, ’s azért 
Jackson nem örömest adáhelybenhagyását, midőn Van-Buren 1831b t 
hivatalából kilépett. E ’történetet m ég mindig némi titok-fátyol fe< 
Ekkor Jackson öt Londonba követül nevezte ki, hol igen fontos ügy; 
forgottak fen , de ezen kinevezést a’ tanács, melly nek azt helyben kel 
hagynia , félreveié. Van-Burent ennek következtében hazájába vissz 
hítlák, miután Londonba érkezvén ott az udvartól igen fényesen foga 
látott. A’ félrevelést J. C. Calhoun alelnök elhatározó szózata okozt 
Azon körülmény azonban, hogy alelnökül annak helyébe megválaszt 
to lt, ki őt félre veté , tarmsitá , melly igen vollak mellette; ’s végre n 
vei Jackson helyébe elnöknek is megválasztatott, uj bizonysága, ho{ 
Amerikában Van-Buren elveinek hódolnak. Nagy nyíltság’s ügyessé 
összekötve jeles m érsékkel, valamint szilárd rendülhetlen maradá 
az egyszer elfogadott elvek mellett fővonalmi Van-Buren charakterém 
*s ennek az volt következése, hogy még politikai ellenei közül is s< 
kan személyes baráti. Még a’ nagy izgás idejében semtagadhaták int 
tőle a’ tiszteletet, kik ismerték. —

8 z. Ilona szigetérül panaszképen írják, hogy az ottani gys 
inatot, mióta ezt a’ kelelindiai társaság a’ kormánynak á ltadá, < 
csekély  figyelem re méltatja. Napoleon lakháza Longwoodban eg 
szén összeom lott; ’s azon lelket, melly Napoleon kedvencz sétah 
lye környékén fekszik, a’ kormány haszonbérlőknek engedte ált
PÉNZ KE LET Becs, január 13án 5 pCwite* atatuaköt. 104 l /3 ; — 4 pCen 
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6. szám
P e s t ,  szom b at JELENKOR. 1837.

J a n u a r  S Í .

F O G L A L A T :  Magyarorwág (kinevezések; b. Erényi föisp. helyt, beiktatása; Say István m egtiszteltetése; nyitramegyei pó-tadakozások; Grassalkovich bgné 
jótékonysága; Zichy Ödön gr. léghajói útja Earisbtil; pesti különféle; természeti ritkaság; ni. é időjárat, ni. tud. társ.) Austria, (a’ királyi 's föhgijegye
i k  ’s nászvendégek találkozása Trientben: katonai előléptetések.) Spanyolország (politikai viszonyok; amerikai tartományokkal kibékülés actája s kölcsö
nös kereskedési szabadság; barcelonai cadizi ’s a’ t. forrongás; pénzszükség; Mina ; elegy.) Francziaország. (a’ parisban lakó angolok’s amerikaiak öröm- 
iidvözlete Lajos Fülephez; kormányi előterjesztések a’ kamrába11, Anglia) (A ’ M. Chronicle elmélkedése Lajos Fülöp trónbezzéde ’s a’ spanyol ügyről; 
irlandi nyomorúság ’s a’ t.)Amerika. Oroszország. Elegyhir. Gabnaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A R O R S Z Á G .
A’ m. k. udv. kanczellária dec. 2 9 é n a ’ Tibolt László conferen- 

eziai tisztségre lett emeltetése által megürült udv. fogalmazói helyre 
Bohár Mihály fogaim, gyakornokot nevezte-ki.

M u n k á c s  jan. 14én: Báró Perényi Gábor’, B ereg vmegye 
fóispáni helytartója’ fényes beiktatását e ’ f. h. lO én pompásan ünnep
iették Beregszászban. Az örömünnepet lelkes beszéddel'— a’ polgári 
élet boldogítását tárgyalóval —  álgyúdurrogások közben nyitá meg 
a’ helytartó ur. —  Törvényes szertartások után következett a’ gaz
dag lakoma vendéggel tömött három terem ben, estve pedig a’ fényes 
tánczvigalom. Az indulatot, m ellyele’ régtől hires nemzedéknek tisz
telt sarjadéka fogadlaték, híven ábrázolja következő chronosticon, 
melly nem csak felírásban, hanem a’tolongó sokaság kebleiben is 
felvala tűzve ez alkalommal: —

FeltVnVén Peregünk jótékony CslLLaga Benne!) ,
D ísz IVaDék , Prénylnk, hIV KebelVnkbe sles*!!

S z. F e h é r v á r  bírája Sáy István u r, ki ezen hivatalt már 
húsz év óta fáradhatlanbuzgósággal viseli, sz. kir. Eperjes városátul 
polgári czimmel liszteltetelt meg.

A z é ’ lapokban már említett nyitra-megyei adakozásokhoz, (azon 
ns. megye keblében fölállítandó dologházra) toldalékul említendő még, 
hogy ugyanazon hasznos czélra Odelscalchi Ágoston hg ezer p. 
forintot; Mednyánszky Aloiz báró, Trencsény vgye főispáni helytartó
ja 1 5 0  p. forintot; a’ nyitrai káptalan 5 0 0  p. fr. olly szép Ígérettel 
kisérve, hogy ez által jövendő adakozási előtt sem zárja-be az utat; 
Horeczky Lajos b. 1 5 0  p. fr; Lieszkovszky Gábor 100  p. frtot; 
Nyáry Rudolf gr. 2 0  p. fr; Bacskády Ignácz 5 0  pozsonyi mérő me- 
sze t, Szálé Mihály 2 0  p. f r ; Petrikovics Ferencz 2 0  p. frtot aján
lottak; kik közűi az elsőnek egy a’ végre nevezett küldöttség által 
határozók a’ megye RRdei hálás köszönetüket jelentetni. —

Nagy-Abony jan. 9én : —  Tegnap itt egy tánczmulatság volt, 
melly nemes czélja által embertársink sorsa enyhítésére szentelt tá r
gya mialt sokáig emlékezetükbe! [marad a’ részvevőknek. Andrássy 
János kan. ’s esperes ur t. i. ki 3 5  év óta nagyabonyi plebánus ’s 
vendégszeretése, nem különben szegényeket segitő adakozási miatt 
az egész környékben isméretes, a’ helybeli nagy vendégfogadóban 
tánczmulatságot adott, mellynek minden költségit, ide értvén m ég 
az ételt ’s mindenféle italt is, saját erszényéből fizette, azon okbu l, 
hogy az ebből jövendő pénzt az őrültek váczi házára fordíthassa. Olly 
annyira sikerült is szándéka, hogy ezer forintból álló mennyiséget küld
hetett az említett szent czélra. Illy nem es tett méltán érdemel után
zás végett is közméltatást és nyilványt.

S z ó d  j. 18. Milly öröm futá el némelly majd véginséggel küz
dő sződiek keblét, midőn f. rn. Grassalkovicli hgasszonytul az ura
dalmiban létező szegények számára év enként adni szokott 5 0 0  ftbul, 
1 5 0 n e te z  újév kezdetén a’helység buzgó lelkészétől kezükhöz vettek, 
csak az Írhatja levalódilag, ki hálaérzésök örömkönnyekben nyilatkoz
tát látható bú, gond ’s nyomoruságtul elaszott arczaikon. Méltán 
óhajthatni tehát, hogy az emberiség érzelmeitől hevülő illy nemes lelkű 
földesasszony a’ gondviselés legszentebb ápolása alatt , sok évig 
éljen. —

P  á r i s  jan. 9én : Green ur léghajója másodszorszállván föl, ’s 
ez úttal a’ Poissoniere külvárosi katonai laktanya udvaráról, azon hét 
szem élyközi, kik a’m erész utazásban 6 0 0  frankért részt venni kíván
tak , Z ichy Ödön gróf is egyik társ vala. Alig emelkedett föl a’ 
léglapta: midőn a’ csolnak olly erősen egy házcsucshoz csapódott, 
hogy a’ benülőkközül négyen vesztékel e’ zökkentés által kalapjokat. 
Ölvén perczig tartó utazás után azonban, nagyobb veszély né lkü l, a’ 
strassburgi utón mintegy 7 lieue távolságra P á ris ié i, ismét földre 

■ bocsátkoztak. —
P e s t i  k ü l ö n f é l e .  A’ budai redoutterem ben jan. 1 7 é n  

a’ kisdedóvó intézetek javára adaték tánczmulatság. —  A’ híres 
éjszaki gyorsfutó M ensen E rn s t, ki Kelelindiábol visszautazta 
közben több idő óta itten tartózkodik, f. h. 16án nyilvónyos 
m utatványát adá ügyességének az által, hogy több mint 8 0 0 0  □  
ölnyi uj vagyis nagy vásórtérünket hatvanhat perez alatt húszszor 
körülfutni ajánlkozott, ’s a’ havas ut és tolongó em bertöm eg 
daczára is vállalatát majd egész pontossággal teljesité. Az ek
ként általa befutott té r közel két ném et mérföldnyi.

Második próbamutatványát jan. 19én délután 3 órakor teve 
M ensen E rn st, melly a’ m ár mondotthoz hasonló vállalatból állott. 
Ezizben 6 percczel előbb végezte útját, mint igéré, ’s útjában, mint 
léghasitó madár, vígan fütyörészgete s egyizben almát is evett. Ő 
múlt évben Konstantinápolyból Keletindiába Calcuttába utazott P e r-  
síán , Babylonon, ’s Mongolföldön által, és ismét vissza Tatárorszá
gon ’s Teheránon keresztül; ez utóbbi utat, melly 1 1 2 4  német m ér
földnyi,5 9  nap alatt végzé el.Utóbbi ittvolla előtt pedig kétszer sétált,u.m.

Parisból Moszkvába 1 4  nap alatt ’s Münchenből G örögőrsz ágba 
2 4  nap alatt (9 5 6  órányi távolság).—  Késznek ajánlkozik, haurasá- 
gok által m egbizalnék, Pestről Bécsbe 2 4  ó ra ’s Pestről Párisim 9 
nap alatt ellépdelm. A' — budai magyar színészek pesti muta vá- 
n y in , bármennyi ipart fordítsanak is azokra, igen gyéren  je le 
nik m eg a’ nem zetit pártoló k özönség, melly azt eleinte igen so
kat ígérő tolongással látogató. A’ nem esen buzgó m egye azt hir
deti, hogy a’ m agyar színház augusztusig bizonyosan elkészül.

T e r m é s z e t i  r i t k a s á g .  Heves m egyében fekvő Szűcs 
helységben egy 5 4  éves nő Szűcs Mihály földmivelő hitvese miután 
már 7  élő magzatot emlőin fölnevelt, kik közül a’ legkisebb 13 esz
tendős, gyermekágyban elhalt menye csecsemőjét em lőjére fo g á , ’s 
az anyátlan árvát mai napig bőséges téjjel táplálván, anyai szép köteles
ségét illy nemesen teljesiti. H. T.

J á s z b e r é n y :  f. h. 9én  Poklács József szegény lakos fe
lesége 1-L óra alatt 4 gyermeket szült szerencsésen, mellyek közül 
az első igen gyönge volt, de a’ többi három életre való ’s egész
séges; mindnyájoknak idomzata azonban teljesen kifejlődve. Most 
már csak egy él a’ kettős ikrek közűi. Anyjoknak semmi baja. G. B.

M agyar t u d ó s  t á r s a s á g ’ kis gyülúsk  jan. 9. A ’ titoknak , gr. 
Andrássy G yörgy, Bolyai Farkas, Császár Ferencz, Fábián Gábor, 
Hoblik Márton , Horváth Czyrill, Horvát Endre, Kis János,  Kolosvá- 
ry Sándor és Szlemenics Páltól a’ rozsnyai, marosvásárhelyi, fiumei, 
aradi, eszéki, győri, sopronyi, veszprémi, nagyszombati és pozsonyi 
nyomtató intézetekben újabban készült nyomtatványokról a’ múlt év’ 2-ik 
felében küldött tudósításaikat terjeszté elő. II. Győry Sándor r. tag’ 
előadására Vállas A. értekezése ,,a’ bécsi mértékrendszerről; Frivald- 
szky Imre 1. t. jelentésére Zsarolányi Márton Józsefé a’ szikes földek
rő l; ’a Kállay Ferencz r. t. ajánlatára Nyíry Istvántól az 1 83 6ki philo- 
sophiai literatura’ átnézete a’ tudománytárba felvetetni rendeltettek. 111. 
Egy fordított orvosi munka a’ megbízott vizsgálók’ egyértelmű Ítélete 
szerint visszautasítatott,

A’ budai k. csillagász toronyban 1 8 3 6  éven által történt idő
járási vizsgálatokból következő adatokat vonhatni k i : közép légm érő
állás 1 8 3 6 b an : 2 7  h. 4  v ., 2 9 3 . —  Közép hévmérő állás -+- 8 ® 
1 6 4 . Legmagasb légmérő-állás jan. 26án  , legalacsonyabb dec. lO én  
tapasztaltatott, ’s ez olly alacsony, mellyhez hasonlóra itt nem em 
lékeznek. —  Legm elegebb hónap volt augusztus, leghidegebb ja 
nuár ;  legforróbb nap j uk  2 íd ik e ; leghidegebb jan. 2dika. Eső 8 7  
napon esett, leggyakrabban decem berben, a’ mi ritkaság; hó 2 3  
napon; ’s igen későn t. i. májusban is , és igen korán , t. i. már octo- 
berben. —  Égi háború 11 szer volt, leginkább májusban. E gészen 
derült 2 3 , erős szél 1 2 3 ;  sajátkép szélvész 3 4  napon; köd 2 1 2  
szer. Uralkodó szél az éj-nyugati. —  Saját bélyegei a’ múlt évi idő
járásnak: késő fagy (u. m. május 11 én) ’s igen enyhe télkezdet: 
nagyszámú zivatar; majd folytonos köd;  égi háború igen kevés, az 
is csekély.

A U S Z T R I A .
Trienti tudósítások f. h. 9ről jelentik: ő föls. a’ két-szicziliai 

király jan. 7én estve 6 órakor a’ városba megérkezvén azonnal ő 
magassága Károly főhg ’s leánya Theréz főhg assz. mint jegyese 
szállására, a’ Zambelli palotába sietett ’s az estvét ott tölté. Vasárnap 
jan. 8 án mindnyájan misét hallgatának, Károly főhg leányostul a’ 
püspök-hg házi kápolnájában, Clementine főhgassz. a’ Chiesa elei 
suffragioban, király ő fölsége pedig a’ kir. hgekke’Ja’ nö endékpap- 
sági egyházban. Ebédet Károly főhg szállásán ettek. E lőre ki l é 
vén már a’ fens, vendégek részérül nyilatkoztatva, hogy mialtok 
a’ szokott farsangi népvigalmakban semmi változás ne tö rtén jék : 
ebéd után azonnal álorczás csoportozatok tűntek föl a’ város utczáin 
kocsikon ’s lóháton, a’ középkor’ regényes öltözeteiben. A’ népség 
nagyrésze Károly főherczeg palotájához lódult ’s örömkiáltozva üd- 
vezlé az ablaknál megjelent tons, m enyasszonyt, kinek az álor
czás lovagok középkori hódolósukat tevék. —  Vacsora után m eglá
togatók ő fölségeik, Theréz főhgasszonyt’s a’ salernői hgnét kive- 
vén , az ünnepélyesen ékesített színházat, hol a’ szegények javára 
álorczás tánczmulatság adatott ’s a’ páholyba léptükkor hosszasan 
tartó éljenezéssel fogadtatának; melly m ég nagyobb örömzajjal 
újult m eg , midőn ő fölsége a’ szicziliai király Károly főhggel ’s a’ 
kir. hgek kíséretében földszint is megjelent. —  Okén délelőtt a’ 
helybeli lövészintézetet tiszteié meg ő fölsége a’ király ’s a’ saler- 
noi herczeg jelenlétével. Későbben a’ városi hatóság előtt négy sze-* 
gény menyasszony kiházasitása ment véghez. Eslve 6  órakor haj
tatott végre a’ föls. pár összeadatása a’ menyasszony édes atyjának 
Károly főhgnek, a’ salernői hg ’s hgnének, syracusai gróf ő m a
gasságának és az udvarhoz tartozó személyeknek jelenlétében; a’ 
Zambelli palota kápolnájában, a’ helybeli püspök-hg által, melly ün 
nepélyes szertartásra Vilczek gr. tartomány korm ányzó, Berger b. 
altábornagy ; a’ kerületi kapitány (Kreishauptmann) ’s a’ városi lisz«



lesb lakosok közül több hivatalos volt. A’ megás vendégek eloszlására 
nézve köv. rendelések té te ttek : ő kir. magassága a’ salernoi hg- 
11 én reggel ; Károly fölig ugyanaz napon esti iO  órakor; ő kir 
magasságaik, a’ vőlegény’s menyasszony pedig 12én reggel indul
nak-el V eronába, olt Maria Luiza parmai hgasszony ő le is .’s az al 
királyifőbggel találkozandnak. Két napi olt mulatósuk után Yelen- 
ezébe mennek ’s onnét a’ föls. pár Nápolyba, Károly föhg pedig 
Bécsbe tér.

Ő cs. k. fölsége Elsässer András a’ n szebeni, Gleichauf Be
nedek a' bécsi ’s Lettucha József a’ zágrábi hadi kormányszéknél volt 
tábornok-ügyészi helyettesek halála’s Anion Vincze veronai táb. ügyészi 
helyettes nyugalmaztatása által megürült helyekre Jaiolym János 
eddig temesvári, Komis Károly eddig bécsi ezredkari ügyészeket, W erner 
Ferenczet a’ velenczei tengeri főparancsnokságtól, ískacel Viüibaldot 
a’ tótországi hadi kormányszéktől , méltózlatott kinevezni; ezenkívül 
Dratschmiedt Friedrich ezredkari ügyész áttételélGratzDol Bécsbe, ’s íiuit- 
tel Ferenczét a’ lomb. velenczei királyságbani mozgó-hadiseregtől 
(mobil-truppén corps) a’ velenczei tengeri főparancsnoksághoz kegy. 
megengedni, ’s az ezen változások és Schosser József n. szebeni ezredkari 
ügyész halála által megürült ezredkari üg)észi(stab audilori) helyekre,külö
nösen Gratzba Binder Máté lembergi őrségi ügyészt,a’ mozgó hadisereghez 
Oehri Ferencz 5ik patt. ezredi ügyész-kapitányt, Temesvárra Linhardt 
Ferenczet eddig a’ 7ik sz. Hardegg vasas ezredi ügyész kapitányt ’s 
[\agy-szebenbe Poosch György eddig milánói őrségi úgy észt kinev ezni.

S P A n  0  L 0  It S Z  A G
Az udvari lap következő végzeményl közöl a’ spanyolamerikai 

tartományokkal kötendő szerződésre nézve ; A’ királyság corlesgyü- 
lése (a’ Cadizban 1 8 1 2 kikiáltott alkotmány 10, Í 7 2  ’s 173  t. czik- 
kei ellenére) meghatalmazza <5 felsége kormányát, a’ spanyolameri
kai uj tartományokkal béke ’s barátsági szerződések kötésére, ’s e 
tárgyban az anyaország részérül azok függetlensége elismerését ’s 
a’ birtok-hatóságbeli ’s fejdelmiségi jogokrul lemondást venni ala
pul, úgy mindazáltal, hogy a’ nemzet becsülete ’s érdeke semmi- 
kép ne veszélyezlessék. A ’ cortes-teremben december 4kén 1 8 3 6  
(Aláírva). A. Gonzalez elnök; P. F. Baeza, 1. D. líuelvas, liiok- 
nokok. —

Ennek következtében illy7 tartalmú végzeménvt bocsátott ki 
a’ korm ány: Mivel azon alkudozások, mellyek {Spanyolországnak 
Mexieoval kibékülését lárgyazák, szerencsés végre jutottak, e ’végeit én, 
mint ezt a’ respublicai hatóságok kívánják, kél olly népet, kiknek soha 
sem kellett volna megfeledkezni az őket egymáshoz csatló vérrokon
sági kőtelekről, minélelőbb a’béke ’s kereskedés élvezetébe’s használa
tába helyezni óhajtván következőket rendelek : 1 ) Máiul fogva minden 
ellenségeskedés szűnjék meg kormányom ’s alattvalóim és Mexico 
polgári vagy lakosi között; 2) A’ Spanyolországban tartózkodó me- 
xicoiak ’s kik itt megtelepülni óhajtanának, barátságos hatalom alalt- 
valóikép tekintetvén, illy bánásmódot is tapasztaljanak,; 3) A’ mexicoi 
hajók Spanyolország minden kikötőiben barátságos nemzet hajóji 
gyanánt fogadtassanak, alá vetvén magokat mind azon törvény nek,  
melly ek a’ külkereskedést tárgyrazólag divatoznak. Madrid dec. ü9kén  
1 836 . (Aláírva) Jose Maria Calatrava, a’ minislerlanács elnöke. 
Hasonló kedvezéseket igér Mexico részérül Miguel Sanla-M aria, u’ 
köztársaság rendkívüli követe a’ spanyol udvarnál egy nyilvány itásbaű, 
mellyet Calatrava a’ Gacela de Madrid állal Spanyolország kereskedó- 
ségének tudomására juttatott. E ’ külvihar tehát —  legalább egy idő
r e —  csilapilva volna; de nem úgy a’ belső is. Barcelonában ugyanis 
egyre forrongnak az érzelmek, ámbár a’ kormány szétküldözölt biz
tosai óllal több nagy befolyású személyt részire hódított, egyebekközt 
a’ Vapor szerkeszlőjit is ; ’s e’ körülménynek köszönhetni, mondják . 
hogy a’ szinháznál íiOkán történt néplódulásnak , előre kicsinált terv 
szerinti következményei nem lőnek. A ’ tűz mindazáltal bizonyosan 
izzik hamvában, noha nyomára minden fürkészel után sem jöhettek, 
mind a’ mellett is, mi szerint tudják, hogy Catalonia négy szövetséges 
tarlományábul (mostani négy kerületéből) egy összekapcsolandó köz
társaságot alakitni szándékozó terv kész ; mi noha magában véve bal
gaságnak látszik is, a’ kormány ügyvivőinek oktalan viselete azonban 
ennek vagy más valamelly terv koholóinak megkönnyítheti a’ játékot. 
A ’ tartományt különben is dúlja ’s reüegteti most bizonyos Bős de 
Eroles falkája. Minap megtámadó a’ nem zetőrség védte Benabarre 
várost, hova csakugyan be is ny omult, ’s egész éjjel rabolva, viradlakor 
gazdag zsákmánnyal terhelten állott odább. Andalusiát csendesnek 
m ondják; de itt olt hallani állítólag Jaenben ’s Malagában történt 
némelly jelenetekről. Cadix szinte forowg, A’ kitörés alkalmakor fejét 
kivánó a’ nép az itt fogságban ülő cordovai káptalanbelieknek’s dékán- 
naiv. Aldama vezér, sevillai főkapitány nem sokára megérkezik a’ 
béke-helyreállitás végett. Decemb. 1 8kón egy a’cortes elibe terjesztendő 
indítványt ii tak alá a követek közül í»oten,mellyben azt sürgetik, hogy a' 
szótöbbséggel már előbb elfogadott 2 dik kamra tagjait a’ nép vá
lassza meg. —

Az országos politikai viszonyokat tórgyazólag igy értesít egy 
utóbbi madridi közlemény; Noha itt semmit nem tudhatni bizonvos- 
sággal, mégis valószínűnek látszik egy közel minislerium-változás. 
1 udva van, hogy a’ ministerek engedelmet akartak nyerni a’ corles- 
tül a i i a> hogy Pio Pita P izarrot, Madrid mostani politikai intézőjét, 
a hadosztályban országos altitoknokkó nevezhessék ( 1. 3 dik számú 
lapjainkat), ’s hogy ezt a cortes 9 6  szóval 11 ellen megtagadó. 
Minden esetre föltűnő lehete a’ cortesnek, hogy a’ hachninislerségre, 
egy minden más körben is józanul intézkedni tudó férjíiu helyett, 
inkább két felminislert akarónak helyezni, kik lulajdonkép nem egye
lek  fogtak volna lenni, mint Calatrava és Lopez dictatorkodásinak 
I ngedeimes szolgái. Bánnilly kevéssé ügyeltek is eddig a’ követek

a’ belső háborúra, ’s bár mennyire elsőséget adtak is azuj  végzemé- 
nyek összeaggatósának: mégis átlátják, hogy illy módon állandó 
országlási rendszert megállapítani, nem egyéb, mint d. Carlos dia
dalmát mozditni elő; egyszersmind szivükön feküdt ügyelni arra, 
hogy alkotmányos munkálataik közepeit az önhaszonkeresés minden 
gyanúját elháríthassák magokrul; pedig egy kapitánynak (mert Pita 
rangja ez) alministerré kinevezletése, mi után természetesen már az 
osztálynoki rang következik, nem üdvös példa lett volna. Az ellen- 
zési 96  szózatnak tehát csak mintegy harmadát tartóztató vissza a’ 
megegyezésiül némi kis szem érem ; a’ többit gyökeres ellenzéki pár
tosság, mellynek elvei ugyan vannak, de főnöke nincs; némellyekot 
végre ülozaga ’s Caballerohoz szítás. Ezen utóbbiak, pártja több ár- 
nyéklalbul á ll; de elveiben mégis többnyire megegyez a’ ministerek
kel. Már azon bucsulakománál kitűnő volt imez ellenzéki vegyület, 
melly mintegy 5 0  követ által Narvaeznek Alcalába indulta előtt tar
talék; ama* szavazat óla pedig egészen bizonyos, hogy Olozaga 
pártjának beiktatása végett cselszövény készül; úgy látszik azonban, 
hogy egy szem ély, ki Mendizabal barátja, vagy legalább annak m u
tatkozik, bajosnak látja őt hivatalától m egfosztani; de lehet, hogy 
ez onnét van, mivel nem tartják m ég a’ szőlőt érettnek. Valóban 
ha a’ tegnap (dec. 2ú.) érkezeit hir bebizonyul, hogy a’ barcelonai és 
cadixi mozgalmakat elnyomták, ’s különösen Barcelonábul sok sze
mélyt száműztek; ez újabban megerősíti a’ kormány állapotjál; de 
beszélnek még más mozgalmakrul is Jaenben és Malagában, m el
lyek sükerét még nem tudhatni. Látszik, hogy 8 panyolország, szü
netlen, majd zendülési majd ellenzendülési merényei miatt a ’ sok 
egymás után megbukott de mégis soha nem okosult m inisternek, 
örökös anarchiái veszélyekben habzik. De a’ hadsereg romlottsága 
még nagyobb; mit a’ politikai vélemény-szakadások, ’s az ebbül e re 
dő egymás elleni gyanakodások okozlak. A ’ főnökök egymás elleni 
agyarkodása ’s gyülölsége minden szerencsésb fordulatot gátol, ’s 
a’ királyné ügye gyakran csak azért is veszélyeztetik, mivel a’ pa
rancsnokok a’ kormány rendeletéit nem teljesítik, mint p. o. Agnar 
osztálynok, ki, a’ helyett, hogy utasítása szerint Arragoniában kel
lett volna maradnia Gomezre vigyázólag, Segorbeba vonult, ’s a ’t  
Hasonló engedetlenség ’s személyes viszálkodás uralkodik a’ cuba- 
szigeti tábornokok Lorenzo és Tacon közölt is. Amaz az 18L£ki al
kotmányért buzogva, az ellenvéleményül Tacont carlos-pártinak és 
zsarnoknak bélyegzi közre lelt nyilatkozásában; ezenkívül a’ parancs
noksága alatti katonasághoz 4 ezer nemzetőrségi fegyverest is csa
tolt. A ’ kormány Tacon ügyét gyám olilja, 's ez már rendeléseket 
is tön az alkotmánypárti tábornok megzabolázása végett, ’s hadser - 
ge közül iSOOal mór útra is indított, ámbár a’ sziget lakosi majd 
mindnyájan ellene vannak a’ polgári háborúnak. —  San-M iguel tábor
nok helyébe ()uiroga kinevezlelésének okául azt állítják leghileles- 
ben, hogy a’ kormány parancsának engedctlenkedék, melly őt Bil
bao segedelm ére rendelt*; franczia lapok azonban a’ nép elégület- 
lenségél ’s a’ már említett erőszakoskodási szándék miatt ellene 
támadt Teruelt is okozzák, kinek leánya csak az erkélyről leugrás 
állal menlheté meg szeplőtlenségét.

Bilbao ostrom aluli fölszabadulta nem látszik olly nagy követ
kezményűnek, mint eleinte gondolák. A’spanyol kormány igenm éltó 
lenne dorgálatra ha minden haderejét nem egyesitné ’s az első m eg
törés után a’ praetendensl tönkretevő üldözéssel nem zaklatná. Narvaez, 
Alaix és Bibero Yiloria közelében állanak, ’s eddig kétségkül már 
parancsot vőnek a’ kormánytól. ’8  mi több, a ’ Castillano szerint még 
egy ujdon vezér is lépend a’ polgárháború m ezejére. Sarsfield t. i . , 
kire a’ kormány tetemes hadsergel bízott, hogy v ele , Esparteroval 
egyértelmüleg , a’ carlcsiak ellen munkálkodjék. Csak az most m ára’ 
kérdés: valljon készek leendnek é mindnyájan e ’ vezérek a’ kormány 
parancsit teljesítői; ’s ha nem ujulandnak e ismét meg azon villon
gások, mellyek minap Narvaez és Alaix közt támadva Gomez kisika- 
molhattát előmozdítók; ’s valljon egyetérlőleg intézkedik e majd Sars- 
íield és Espartero? A’ hadsereg egy része úgyis daczol már a’ k o r
mánnyal, melly neki San-M iguel helyeit ljuirogát akarja vezérül 
nyakára tolni, holott minden spanyol tudja, hogy (Juiroga nem képes 
egy hadsereg parancsnokságát viselni. 11a meggondoljuk a’ spanyol 
kormány állal elkövetett számtalan hibát, az e’ miatt sok helyen tá
madt rendetlenséget, ’s azon körülményt, milly sok alkalmatlan em 
bert emelt hivatalokra : valóban csudálkozni kell ama’nyugalmasságon, 
mellyel a’ törvényhozók Madridban rendszabályokat kovácsolnak, ’s 
egy illy kormányra dictator! hatalmat ruháznak! —-

Alig képzelhetni,melly iszonyú pénszükségbenvan Spanyolor
szág; azonban a’ tartományok segitni kezdenek némileg a’ bajon az 
által, hogy kitelhető mennyiségű pénzt veretnek. Barcelonában m áris 
keringnek illy pénzek , mellyeken a’ barcelonai grófok arczulala s 
czimere látható. Itt legközelebb nagy gyülekvése lesz , mint mondják, 
az úgy nevezett „Alibaud boszulóinak,u kiknek felszólításáról nagyon 
sokat beszélnek. Szinte hem zseg m á r a ’ város olasztól, franeziálul, 
lengyeltő l’s más különféle nemzetbeli szökevénytől, kik közé szám 
talan pórnép is vegyül. — Bee 25ki madridi tudósítások szerint azon
ban a’ városi őrsereg a’ lakosok nagy része által gyámolitva m eggátlá 
a’ csendáboritók tervének valósítását. —  Narbonnei sürgöny szerint 
Mina dec. 31 kén reggeli 7 órakor meghalólozolt.

Valenciában hasonlag el nem nyomható forrongás volt múlt 
hónap 1 2 én ; 2 0 án azonban mégis sikerült a’ hatóságnak a’ sorshúzást 
eszközölni, miután t. i. a’ beidézett fiatalsággal fegyverkezve m egje
lent pórnépet egy lovagosztállyal szélrobbanlatá. —  A’ hadpénz- 
tárnok zárva tartá hivatalszobáját, pénzbeli szüküllsége miatt.
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A’ spanyol lapok telvék egy természettünemény leírásával, 

inelly Galíciában tömérdek kárt okozott. Egy hegy ugyanis, Min- 
liolul mintegy két órányira, ketté hasadt, ’s nyiladékául olly nagy 
mennyiségű kénbüzti vizet lóvéit, hogy az áradat mintegy lC ezer 
darab lát szaggatott ki és sodrott el.

Egy lakománál, mellyet a’ 7ik ezredbeli tisztek Evans tá
bornok tiszteletére adtak, Churchil ezredes a’ Wellington hgre köszön
tött áldomás után fö lk e lt,’s mint annál nagyobb férjíiura , O’Connell- 
re köszönte el poharát, mi némi idegenkedést szült bizonyos tagok
nál kiket kibékitőleg ’s az ez állal megszakadni látszott kedvet hely- 
reállitólag következő szókban adá elő Evans engesztelő köszöntését: 
Egyesült jóllétére M elbourne lord, W ellington h g , Peel Köbért, 
O’Connell és Palmerston lord uraknak! Az egész vendégkör hango»- 
tatá e’ köszöntést, mellyet azonban némellyek mosollyal kisértek.

E H A i\ t  Z  1 A 0  K 8  Z A G.
Jan. 3 án délután 2  órakor volt a’ Parisban lakó angolok és 

amerikaiak küldöttsége szerencsés a’ gyűlésükben megszavazott sze- 
rencsekivánó felírást a’ királynak átnyújtani, ki őket négy vagy öi 
palotatiszl körében a’ trónteremben l'ogadá. Dandonald lord és Sir S id
ney Smith , mint a’ küldöttséghez tartozók, betegség miatt nem jelen
hettek m eg a’ tuileriákban. Sir Charles Rich volt a’ szónok, ’s a’ király 
angol nyelven igy felelt: „Rich ezredes és uraim! Benső hálaér- 
zéssel fogadom a’ felírást, mellynek álnyujtásával a’ Parisban lakó 
brillek ’s amerikaiak engem megtisztelnek. En e’ tiszteletet annál 
mélyebben érzem , mivel mind a’ két nemzet charaklerét képes vagyok 
illöleg méltatni. E n, uraim , mind kettőjük hazája vendégszerelését 
nagy mértékben tapasztalam ’s megismérkedtem nyelvükkel, azért is 
mint akármelly ango l, annak egész érző ’s gondolkodó lényegét 
fel tudom fogni, mellyet, mint bizonyíthatom, igen nagyra becsülök. 
Köszönöm uraim a’ jóságos érzelm eket, mellyeket Önök irántam ’s 
családom iránt nyilatkoztattak. En mindenkép le vagyok kötelezve 
mind kettőjük hazáját ’s népét különös becsületben tartani.“ — A ’ 
király színe egészségre mutatott, ’s olly tiszta folyó hanglejtéssel 
szólott, mint bármi született angol. Az elfogadás minden szertartás 
nélkül tö rtén t, ’s a’ király főleg az amerikaiak iránt személyesen 
hizelgő ügyeim et mutatott. A’ király a’ felírás által vétele után m eg
hajtotta magát a’ küldöttség előtt, ’s eltávozott. —

A’ kormány jan. 4én  csakugyan terjesztett a’ kamara elé 
egy közleményt, melly azonban nagy részben csak pénzügyi törvé
nyeket tárgyaz. A'  pénzügyminister t. i. ez ülésben előadá : 1) az 
1 8 3 4  és 3öiki költségek végberekesztesét; iá.) Törvényjavaslatot 
az 1 8 3 6 ra  kívánt 19 milliónyi póthitel szabályzására. 3.J az 1838- 
ki költséget. E z a’ kiadásban 1 0 3 7  millió frankra megyen. A’ be
vétel rem éllhelőleg 16 milliónyi fölösleget ígér , ha föl nem em ész
tik a’ pótlékhitelek. A ’ pénzügyminister egyr úttal nyilvanyiíotta, hogy 
o’ kormány a’ körülményeket nem találja kedvezőknek a’ kamat- 
leszállításra E ’ nyilatkozást kemény mozgás követte a’ kamara va
lamennyi padján. A ’ répnezukor törvényjavaslatáról egy szót sem 
tön a’ m inister, pedig várták. Azonban törvényjavaslatot nyujla be 
a ’ gyarmati ezukorrul ’s egy másikat a’ keleti sóbanyákrul. V égre 
m ég egy törvényjavaslatot je len te , melly szerint a’ bevételi fölösleg 
valamint a’ fogyasztó pénztári tartalék-alap is nagy nyilványos munkákra 
fog fordíttatni. —  A’ követházban jan. 6 án Persil több törvényjavas
latot nyujta be. Elsőben is a’ ministerek felelősségéről szólót, melly 
ugyan már mind a’ két kamra által meg van szavazva, de mivel a’ pair- 
kamra némi változtatásokat tön rajta, még egyszer föl kell vétetnie, azu
tán egy törvényjavaslatot a’ statustanács szerkesztése tárgyában. A’ 
belminisler is terjesztett egy törvényjavaslatot e lő , melly szerint a’ 
telegraphok egyedárossága a’ kormánynak tulajdonittatik. Nagyon 
beszélik, hogy a’kormány egyszersmind uj törvényhozói rendszabályo
kat akar javaslatba hozni, a’ titkos társasagok ellen. —

A’ pénzügyminister által előterjesztett törvényjavaslatok 
közt egy  a’ takarék-pénztárt is illeti. Eddig az ezekbe telt pénzeket a’ 
slatuskincstár maga részire foglalta e l,  ’s kamatokat fizete tőle: az 
újabb törvényjavaslat szerint e ’ pénzeket nem a’ status kincstára veszi 
föl, hanem azok a’ letétek (Depositen) pénztárába adatnak a’ slatuskines 
kezessége alatt, és száztól négy kamatot húznak. A ’ status-jövedelmek 
l'oly vást növekszenek. —

A ’ Gazette des Tribunaux felszámítja, hogy az előlege» 
elfogatás jogánál fogva csupán Parisban húsz ezer személyt fogtak 
el a’ múlt évben, *s vittek a’ rendőrispánságra!

M eunier egyik végsőségből a’ másikba esett; az állatihoz kö
zelgő hanyagsága egészen elmúlt; ’s most már mint valamelly gyer
m ek szünetlen sir. Mondják, több nem csekély vallomást tett már : ’s 
ennek következtében folyvást uj m eg uj elfogatások történnek. —

Dumas Sándor az isméreles Íróján. 4én ismét törvényszékeié 
idéztetett, mivel folyvást vonakodik a’ nemzeti őrségben szolgálatot 
tenni. Már előbb öt napi fogságra Ítélték e ’ miatt ’s most ismét 10 
napira és 2 5  frank birságra.

Igen kétséges, mennyire fog a’ tudományos tulajdon biztosítá
sával foglalkozó küldöttség munkálalja sükert érni. A’ franczia tudo
mányos tulajdonnak legnagyobb ellensége a’belga utánnyomtatás, ’s 
nem rég Brüsselben egy társaság állott össze e’ név alatt: Societé ty- 
pographique; fő dolga a’ franczia munkákat ulánnyomatni, ’s e’ társa- 
ságelőljáróji Belgium első statusférfijai.—  183Gban Erancziaországban 
6 6 3 2  könyv jelent m eghoni’s idegen nyelven; és 1 1 5 4  képes munka. 

A N G L I A .
Az angol és franczia kabinet úgy látszik igen közeleg ko

moly meghasonláshoz a’ spanyol ügy iránt. Lajos Fülöp hihetőleg

óhajtana ugyan a’ spanyol ügybe avatkozni, de nem azon szellem 
ben, millyben az angol minislerium teszi, hanem ellenkezőben, ’s 
mivel azt a’saját országában uralkodó érzelem miatt nem tehe ti, az an
gol minislerium pedig folyton munkál, roszalja szinleg a’ beavatkozást,
’s kikelt ellene még a’ megnyitó beszédben is. E ’ trónbeszédre 
az angol kormány lapok fölvilágító m egjegyzéseket Írlak, mellyek a’ 
fölebbi állítást még inkább igazolják. A ’ M. Chronicle igy elm élke
dik ró la: „Kevés van abban, mi bennünket m egjegyzésekre szólítna. 
Szivünkből egy érzelmünk vagyunk a’ remény és szerencsekivánat azon 
szavaival, mellyek a’ franczia nép képviselőjihez valának irány ozva. 
Úrülünk „intézvényei erősülésén,“ ’s „jólléte öregbülésén.“ Fzükség 
e m ég mondanunk, hogy az Amerikával megújult diplomatái össze
köttetésen, ’s a’ Sch>v eizzal kezdődött ellenkedés megszűntén is 
örülünk? —  A’ kir. beszéd ezen ’s egyéb pontjain vonzalmunk ’s 
megegyezésünk egyszerű kifejezésével megyünk végig. Bár a’ be
széd egyéb helyeire is kiterjeszthetnék azt! De a’ félsziget roncsolt 
állapotjára nézve igy szólt az : „M ég szorosan egybekapcsolva Nagy- 
bríttannia királyával folyvást lélekisméreles hűséggel ’s azon szellem 
mel egyetérlőleg hajtatom végre a’ négyes szövetséget, melly azt 
tolira mondá.u Mi ezen hely igazságának erősen tartozunk ellen
mondani. A’ négyesszövetség teljesihe „azon szellem ben,“ melly 
tolira mondá azt ,  valóban Mólé gróf ur?! kérdjük: mit mondott, 
mit felelt On eddig minden panaszra, minden előterjesztésre a’ 
négyesszövelség „sérelm e“ miatt? Miben állott Ön lapjainak’s ügy - 
viselőjinek védelme ? Mire czéloz azon nyomora engedéllyel , 
mellyre Ön annyi nyomadékot vele, de melly csak Ön cselszövő 
követe ügyessége miatt Madridban ragadtatott meg a’ királyné első 
minislerélől? •— Beszélt e Ön máskor a’ szerződés „szellem éről,“ 
melly ben Ön netalán teljesítő azt? 0  nem ! hanem igen méltatlan 
pulyáskodással mimig a’ szerződés betűjére hivatkozott. —  Ön a’ 
4ik czikkel idézte, hozzá ragaszkodott,’s vitatá, és bonczolgalá azt 
egy olly férfi álokoskodó szőrszálhasogatasival, ki ürügyöt keres 
inkább kikerülésre, mint igazlást a’ teljesítés módjára. A’ szerző
dés „betűje“ „szorosbeliij e \olt  eddig Önvédfala,  meggyöngílvé 
’s megrongálva azon összehalm ozott teltdolgok által, mellyek Ön 
ellen bizonyítottak. M ég maga Calatrava is —  de m itér a’ franczia 
kormánynak tőle adott erkölcsi bizonyítvány? —  Arguelies Philip- 
pikájira válaszoltában mindig csak a’ 4 ik czikkely körül forgott; 
’s im e, még magát ezen lealacsonyító védbeszédet is , hogy Fran- 
eziaország a’ szerződést „betű“ szerint teljesíié, módosító azon 
ellenszegülő vallomás, hogy Spanyolországnak legalább a’ teljesí
tés „módjára nézve“ volt oka panaszra! ’s ime gróf ur! saját vallo
másával, ügyviselőji ’s hírlapjaiéval szemközt felhagy ö n  előbbi ál
lásával, mert talán érzette, hogy meg nem tarthatja, ’s nyíltan más 
állásba lép , mellyre azonban sem joga sem czíme. . . .  T erm észe
tesen nem szabad kétlenünk azon állítást, hogy a’ francziák kirá
lya Ilik  Izabella királyszékét legőszintébben óhajtja megerősíttelve 
látni; de mi meg részünkről óhajtanék, hogy' ezen legőszinlébb 
óhajtás „bizlosb jelenségekben mutatkoznék, mint csak egy meddő 
’s kopár kifejezésben, ’s áltáljában nem igen term ékeny beszédben. 
—  Azon régi példabeszéd: nem kell előbb hoppot kiáltani , mi
előtt kiér az em ber az erdőből, jut eszünkbe, midőn halljuk, hogy 
a’ franczia kormány tetszést tapsol önmagának, mert Franeziaorszá- 
got megőrző azon áldozatoktól, mellyek nagyságát meg nem be
csülhetni ’s „a’ félsziget ügyeibe fegyveres beavatkozás“ kiszámit- 
hatlan következésitől. Valljon e’ következések ezelőtt három négy 
évvel kevésbé voltak kiszámíthatók, mint m ost? Valljon a’ fegyve
res beavatkozás, nem volt e akkor megajánlva? Mikép kívánhatni 
szerencsét ahoz,  hogy 1836ban  2 0  ezer embert tagadott m eg a’ 
franczia kormány Spanyolországtól, miután I 8 3 2 b e n 5 0 — 6 0  ezer 
embert ajánlott? Vagy tán abban áll az öntetszés oka, hogy Francziaor
szág ama’nagyobb fegyveres erővel paranesolólag, de a’kisebbel csak 
mint szövetséges léphetett volna föl? „Francziaország, úgy' mond
ják , gyermekei vérét saját ügye számára kíméli.“ Azon puiya önző
től érzelemben, mellybenaz mondva van, m ég hihetőleg sokáig tart
hat, mig Francziaország annak kiontására lesz felszólítva. De vall
jon „Francziaország gyerm ekeit“ a’ félszigeti béke épen nem érdek 
li e „Francziaország saját üg y e!“ ’s az nem az alkotmányos szabad 
ság ügye é minden országban, hol azt illően támogathatja? ’s habár 
a’ köz emberi érzés nem volna is m ellette, nem valódi őrültség vol
na e? midőn szomszédod háza é g ,  akkorra kímélni fáradságodat, 
midőn saját házad boruland lángba ! Továbbá azt is bizonyítják, hogy 
majd ha Francziaország gyermekei felszólíllatnak vérüket ontani, 
„ők csak saját dicső zászlóik alatt fognának harezra kiszáílani “ —  
E z minden beszédben igen szépen hangzanék; de főleg szépen 
egy franczia király beszédében franczia hallgatósághoz. De valljon 
mióta nyílt meg a’ franczia tanácsban e’ világ ? Nem egyezett é meg 
a’ franczia-kormány egy sereg-alakitás iránt „Francziaország gy er
m ekeiből,“ kiknek dicső zászlója bizonyára nem haromszinü lelt 
volna? Mit gondolt akkor Broglie, midőn a’ spanyol követnek m eg
ajánlotta, hogy 15  ezer embert szedjen ? Ugyan feledhetni é mind 
ezt? Azután azon csalóka ígéretét Bois le Comtenak, hogy a’ fran- 
czia-kormány segédserget fog a’ királyné ügye támogatására a’ Py- 
renéeken átküldeni! De miért is említjük mindezt e’ pillanatban? 
Bizonnyal nem örömest; hanem kényszerítve, mert olly politikát tapsol
nak meg Párisban, m elly, mint bensőleg meg vagyunk győződve, 
teljes fenyegető veszéllyel.“ •—

A ’ Times is hosszú okoskodó czikket közöl a’ franczia király 
megnyitó beszédérül ’s abban a’ spanyol ügyeket illető helyek iránt
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oily véleményű, hogy azok Palmerston lordnak nagy gyalázaljára 
szolgálnak. Altaljában a’ tory sajtó Lajos-Fülöp beszédét a’ spanyol 
ügyek tárgyában helyesli, a’ ministeri pedig gáncsolja. —  Leginkább 
kikel az ellen a’ M. Chronicle, ’s egy kissé hoszabb czikkelyben 
világosan megmutatja, hogy Lajos-Fülöp kifejezése a’ trónbe
szédben ellenkezik a’ franczia kormány eddigi nyilatkozatival e’ 
tárgyban. —

Irlandból szomorú tudósilások érkeznek a’ nép nyomorúságá
ról, melly sok helyen a’ szó betüértelmében éhenhalás veszélyének 
van kitéve; ’s most kivált, részint a’ tél zordonsága részint a ’ láz dulon- 
gási miatt, százankint vesznek el. A’ kilkennybeli szegények szüksége 
a’ tüzrevaló nagy ára ’s nyomora gunyhójik dohossága miatt m ég 
nagyobbra növekedett. Clonmellben százankint szenvednek a’ hideg, 
éhség ’s betegség kártékony hatási miatt; az élelmiszerek ára nagyon 
felszökkent, az emberi kézmunka ára pedig épen nem. Dublinba Irland 
minden részeiből igen szomoritó rajzolatok érkeznek, ’s névszerint 
Limerick ’s Mayo megyéből, ’s nyugoti Irlandból. Egyetlen Rathkae- 
ale nevű faluban 1500  ollyan szegény van, kik közül legalább 300nak 
ágya sincsen; a’ burgonyát és gyeptőzeget (turfa) három annyi árra rag- 
taták, mint eddig, ’s a’ szegények minden darab ruhájokat ’s bútor- 
jokat eladták, csak hogy maguknak ’s gyermekeiknek kenyeret vehes
senek. E ’ fölött az idegláz olly kiterjedésben dúlong, hogy naponként 
számos nyavalygót kénytelenek az igazgatók a’ kórháztól elutasítani, 
mivel minden hely tömve van. —  A ’ Times az irlandi szegénység e’ 
nyomorúságát vádul’s szemrehányásul használja O’Connell ellen, hogy 
lőlök adót vesz, ’s a’ szegényi törvény behozatalát ellenzi. —

Dec. 2 9 e  és 30a közti éjjel Londonban elégett sz. P éter uj 
egyháza Catonsquareban. Csak ezelőtt 7 évvel épült az Westmins
ter marquis pártfogása alatt. Az oltárkép is majd elégett melly a’ 
fölfeszítést képezi Hiltontól ’s 1 0 0 0  guineere becsültjük, mellyet 
a’ marq. ajándékozott a’ sz. egyháznak. Csak igen nagy erőködéssel 
lehete azt megmenteni. —

Brightonben ujesztendő napján a’ még mindig nagy hó da
czára -is számosán udvarlott a’ nemesség és gentry a’ palotában. A- 
zonban az országutak szabadabbak kezdenek lenni, ’s 2 án, az edin
burghi és doveri postákat kivevén, a’ többi valamennyi megérkezett 
Londonban. Lloydsba fájdalom! számos tudósítás érkezett tengeri 
veszélyek és szerencsétlenségekről. —  Sir W. Molesvorthaz angol ra- 
dicalok főnöke az irlandi főegyesület alapjához adakozásul 2 0  font 
-sterlinget külde, mellyel azt akará megmutatni, hogy a’ gyűlés vég
zéseit az irlandi egyházra nézve szivéből helyesli. —

A ’ legújabb maltai lapok, dec. 8 ig terjedvén jelentik , hogy 
Sir Henry Bouverie vezér-őrnagy mint a’ sziget uj kormányzója 
nov. 22én  oda érkezett. Azon kir. biztosság munkásságától, melly 
a’ végre küldetett, hogy a’ maltaiak gyakran ismétlett panaszit rósz 
igazgatás’s részrehajló törvényszolgáltatás miatt orvosolja, legkisebb 
jó sükert sem várnak. — A ’ maltai lapok bő leírását közük az ünnep
léseknek, mellyek Joinville hg jelenléte miatt Máltán nov. 2tól 5ig 
tartattak. —  Dec. 8 án Sir Gosias R ow ley hajóserege a’ maltai rév
ben h o rg o n y za ,’s állott 5 vonalhajóból, 2  fregátból, ’s 3 kisebb 
hajóból. —  Úgy hiszik, hogy a’ vasút London és Birmingham közt 
1 8 3 8  nyara kezdetén, a’ L ondon’s Hemel Hemstedi vasút egy része 
pedig 1 8 3 7  jun. elsőjéig minden bizonnyal elkészül. —

A ’ hajóhadban ’s a’ seregben nagy előléptetésekre várnak. 
Többek közt több mint 55  másodrangu kapitány lobogót n y er, ’s 
több mint 55 nyugalmaztatik. Az admiralok számjegyzéke akkor 
1 8 6 ra  fog terjedni. Az előléptetés a’ seregben valamennyi 1829k i 
ezredesre, valamennyi 182 2 k i alezredesre, őrnagyra ’s első kapitány
ra fog terjedni.

Kemble Károly hires szinész, a’ színháztól egészen elvo
nult, miután dec. 2 4 én  utoljára lépett föl a’ Coventgardenben , melly 
alkalommal a’ jutalmául adott bevétel 1000  font sterlingre ment
(csak 2 6  ezer váltó).

A M E R I K  A.
Nov. 14én meghalt M athews ur, az ujorleansi főtörvényszék 

elnöke, ki az egész Unióban a’ legtekintetesb jogtudós volt.— Nov 2 5 én 
Ujyork statusban Johnstow n nagy ’s virágzó falu legszebb része ham- 
vadt el. — A’ congressus közelgő megnyitására egy tag azon eseng 
az elnöknek, hogy rövidebb bocsátványt (Erlass) küldjön a’ congres- 
rushoz, a’ törvényhozóknak pedig azért, hogy rövidebb beszédeket 
tartsanak; mint szoktak, —  m ert Amerika most bizonyos szóözönben, 
terbokratiai (szókormány.) időkorban él ’s  ha ez igy tart, az élő nem
zedék majd a’ sok szótengerbül nem is lesz képes kiszemelni azt, mi 
történik tulajdonkép a ’ statusban. —  Ha megvalósul azon hir,hogy 
Mexieoban magában is zendülés üte ki, akkora’ congressus Texas kér
dését ismét nem fogja tanácskozás alá venni. —

Az egyesült statusok 24dik congressusa dec. 6 án nyittatott 
meg. Az elnök küldeménye mint minden évben igen részletes, az
ért is hosszú iromány ’s a’ Timesban majd egész hat tömött nyom 
tatású hasábot fog el, ’s habár nem olly feszült várakozást ger- 
jeszte is , mint a’ tavalyi, midőn a’ Francziaországgal fenforgó vi
szály még nem vala kiegyenlítve, azért még is nagy érdekű, főleg 
azon körülménynél fogva, hogy utolsó küldeménye az ö reg , sírba 
hanyatló Jacksonnek, kinek búcsúzó és köszönő szavait, polgártársi- 
hoz, megindulás nélkül nem olvashatni. A ’ külföldet illető politikai kér
dések közt természetesen legfontosabbak azok, mellyek Mexicot ’s 
Texasi illetik. Az elnök nem nyilatkoztatja; valljon elismerje é az

Szerkeszti He 1 me c zy.

unió Texas függetlenségét vagy sem ; annál kevesbbé, valljon I 
vétessék e az ̂ egyesületbe vagy sem? —

0  R 0  S Z  0  R S Z Á £ g .
A* sz. pétervári kereskedő lap dec. 6 ról czári rendelést kö 

melly az igazgató tanácshoz intézve annyival is érdekesb a’ külföl 
nézve, mivel számos eddig tilos czikkely bevitelét megengedi, i 
czikkek beviteli vámját pedig leszállítja. A ’ rendelés szerint e’ c: 
kekre nézve a’ honi ipar és szorgalom olly fokon áll m ár, minél f 
vást azokra nézve a’ honi gyártás ’s kereskedés a’ külfölddel mérk 
hetik, ’s versenypályát futhat. Annyi bizonyos, hogy áz orosz műipi 
kereskedés az utóbbi 2 0  —  3 0  év alatt óriásilag halad. —

Az angol lapok tudósításai Konstantinápolyból, Czirkas 
ügyével igen foglalatosak. A ’ Times levelezője azt állítja, hogy az 
rósz kormány minden erőködés daczára is képes volt kitanulni az i| 
ságot. A’ rendszabály, mellynél fogva Czirkasszia egész határs: 
ostrom-állapotba tételeit az oroszok által, valamint az oroszok 
mérdek készületei is a’ cserkesszeket közelebb hozták egymáshoz 
bensőbben egyesítettek. A’ közös veszély nemzeti érzést ébreszte 
veikben ’s az eddig egyes törzsökök közt fenforgóí háborgások telje 
megszűntek. Az egy nemzetté olvadt nép nemzeti zászlót t 
k i, melly zöld mezőn három fehér nyilat m utat, ’s fölöttük több c 
lagot. A ’ zászló Konstantinápolyból küldetett. 8 őt mi több,a’ cserkt 
sz k egy része már győztesen mégis verekedett az orosz fegyv( 
erővel. —  Az angol kormány által a’ portának javaslóit kereskei 
szerződés még mindegyre a’díván tanácskozása alatt fekszik. A’ ta 
többnyire azt nyilványitják, hogy nem értik, és sajnálják, hogy az 
goi kormány nem küldött valakit, ki meg magyarázná a’ homál 
helyeket. Pisani az angol tolmács azt m ondja, ő olly kevéssé érti 
irományt, mint maga a’ díván. Ponsonby lord Urquhartnak még m 
eddig nem engedte meg, hogy fölvilágitásokat adjon, ha tudna is. 
díván legalább úgy h itte , hogy ez azért küldetett az angol kabinettől 

E L E G Y H I R .
A ’ párisi kávéházak fölötte drágán kelnek. Például a’ vilit 

kávéház a’ .'.'©ntinartra utcza és a’ Boulevard sarkán 2 5 0  ezer fran 
k e lte i,  a’ Rotunda-kávéház a’ Palais Royalban 3 1 2  ezer frank 
a’ Foy-kávéház pedig végre 5 2 5  ezer frankon adatott el. Innen 
avetheztethetni, mi pompások lehetnek. —

A’ hanaui hírlap következő érdekes történetet közöl ( 
2 0  á ró l: Jäger Adámné Gettenbach faluból, dec. iO kén Waldt 
bergbe ment. Útközben, midőn épen tó melletti halászkunyhó 
a’ kísérletes hirü W eiher-malom közelében ballagott, erősen ke 
fúni a’ szél ’s esni a ’ hó , miért ő a’ zivatar ellen óvakodólag 
nyílt ajtajú halászkunyhóba vonult. Alig lépett oda be , midőr 
erőszakos szél becsapá utána az ajtót ’s ez állal meggátlá e ’ ms 
nyos helyről kijöhetését. Hét napig ült a’ szegény asszony été 
ital nélkül véletlen börtönében. E lég ember járt ugyan környél 
de egy sem mert a’ segélyért kiáltozónak m entésére sietn i, 
szem ét fülét befogva szaladt-el a’ helyről; mert egész vidék el 
telve azon babonás hittel, hogy a’ W eiher-malomnál, hol néni 
3  em ber fűlt a’ vízbe, kísérlet jár. Végre dec 17én ismét egy < 
bért vezérle arra a’ gondviselés, ki hallá a’ kínos jajgatást ’s ért 
té a’ haldokló fogoly ezen szavait: „adjatok vizet,m ert meg kell 
nőm ! u Emlékezvén azonban ez is a’ roszhirű h e ly re , sietve í 
ladt W ittgenbornba ’s ott elbeszéld ijesztő kalandját. Dec 1 8 án r 
gél a’ malom’ tulajdonosa meghallá a’ történteket, s’ cselédjeit 
rangokkal fölfegyverezvén egész hadi készülettel indult a’ gya 
helyre szemlét tartani. Itt találta a’ szerencsétlen nőt halálos küzdelm 
ben. Azonban van egy kis rem ény, hogy czélszerü ápolás mellett é 
ben maradhat —  l b 3 6 b r n  4421 német eine mű jelentmeg.

A ’svéd kormánykörlevele által az ország főkapitányihoz m 
ujitá azon tilalmat, mellynél fogva külföldiek némelly esetekber 
király saját engedelme nélkül az országba nem bocsáttathatnak. E z 
tál azonban a’ tilalom csak külföldi színészeket, kötéltánczosal 
szemfényvesztőket, müvészlovagokat, állat - gyűjtem ény - tulajdo 
sokat ’s a’ t.. azaz ollyakat érdekel, kik az országból sok pénzt < 
pelnek ki. Sem az ország főkapitányinak, sem egyéb hatóságok] 
nem  szabad illy személyeket az országba ereszten iük , hacsak a’ k> 
inány külön engedelmét elő nem mutathatják, vagy illy engedelem-n 
résre mindenik helység illető hatóságánál nem jelentik magukat.

G A B O N A Á R .  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar

jan. 5én Arad 
,, 5én Ungrár 
,, 6áa N. Bectker. 
,, 7en Pécs 
,, 7én M űkőid  
,, 7én Baja.
„ 12én Mosoay
,, lOén Debreczen 
,, 13án Uj-Becse 
„ Mén Sz. Fejérvár 
„ l ‘2én Szeged 
„ Mén Komárom 
„  20án Pest.
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P e s t ,  szerd a JELENKOR. J S S f f .

J a n u a r  3 5 .

F O G L A L A T :  Magyar és Erdélyorazág (kiaeve/.éaek; Szepessy Ignác* és Zichy Domonkos alapítványai; Segesváiszék követrálasztása; segesvári uj oktatóazék: 
Hártyán hálaköszönete; Raja nemes iránya; Pest megye játékszini gyámolitása; budai nyugpénzintézet; olaszországi levelezőnk közleménye; Cselko ’s Hochmeister j".) 
Span, oiország (cortesgy ülé*i munkálatok; a’ bilbaói hősök ’* elestek megtiszteltetése; hadi viszonyok; Narvaez felírása a’ királynéhoz; d. Carlos tábora s 
uj főhadi parancsnoka; a’ christinok ellenmunkálatai ’s a’ t.) Portugália (a’ nép elégiiletlensége kormányával’s ministereivel, ingerültsége az angolok ellen; 
ltenieichido pusztításai; miguelpárti mozgalmak.) Francziaország (Buonaparte L. fölszólitásai; Vleunier; a’ constantinei ügy'- ü. Carlos engedékenynek mu
tatkozik. Duchatel előterjesztése; elegy.) Anglia (Russell lord körlevele ’s a ’ t.) Belgium. Svédország. Németország. í chweiz. Ele^yhir. Gabonaár. Pénz
kelet. Dunavizállás. Lotteria.

M A G Y  A R- ás E  R 1) É h  Y  0  H S Z  Á G.
O cs. k. fölsége 1 8 3 6  dec. 23ároI költ Iegf. határozata sze

rint a’ varasd-károlyvárosi hadi kormányszéknél hivatalban leró kapi
tány Rastich Dánielt a’ szluini határezredtől Knőhr ezredes helyébe 
őrnaggyá ’s fő hadi-kormányszéki segéddé mélt. kinevezni.

Ö cs. k. fölsége pesti 30adi ellenőrré eddig sopronyi 30ados 
és sőárnok Zorn Lépoldot mélt. kinevezni. Ennek helyére a’ ni. k. 
udv. kamara Schnirch Antal helybeli ellenőrt, ellenőrré pedig ugyan 
íSopronyban eddig lizeléstelen ellenőr Segur Gyula grófot; végre 
Jaszenováczra 30adossá Majorincza Györgyöt nevezte.

8  om b e r ek r ő l  (falu Baranyában) következőt írnak: A’ minden 
szépnek, de főkép’ a’közjónak ’s hasznosnak előmozdítására tettleg buz
gódó nagylelkű hazaíi, ’s honunk’ al-vidéke Minervájának valódi gyá- 
inola n. ni. b. Szepessy Ignácz pécsi püspök ur tudományok iránti 
szeretetéböl nem eléglé Pécset azon percztül fogva, mellyben ezt, 
püspöki székét elfoglalta után főpászlori kormányával szerencséssé , 
bölcselkedési oskolákkal diszesiteni, utóbb ennek körét, melly a’ nö - 
vendék-papliázban csak csekély lehete, egy negyvenezer pengő for. 
alapból épült házban bővileni, végre e’ roppant épületet nyilványos 
könyvtárnak szánván az iskolai czélra legalkalmasb paulinusi kolos
tort 12  ezer pengő for.ton a’ ns vmegyétül m egvenni, azt a’ hozzá 
csatolt szentegyházzal együtt 3 0  ezer p. fr.talvégromlástul megmentvén, 
ékes palotává, a’ templomot, uj Szionná alkotni, abba törvényi’s böl
cselkedési kart minden szükséges tinóm készülettel a’ falusi m es
terek mivelődésökre ’s elkészítésére szinte általa alapított négy tani- 
tóbul álló iskolát helyezni, 100  ezer pengő for. alapitványtőkét le
tenni, mellynek kamatjábula’ tanitók illendően fizettessenek: hanem 
most újólag e’ tudományi uj lakot diszes könyvnyomtató intézettel is 
megajándékozó, mellybe meghozatván 10  ezer p. ftért külföldrül min
den szükséges eszközt ’s igen finom betűket: egy az iskolák’ körében 
álló h áza t, a’ kolostor volt majorjában, 2 ,4 0 0  pengő for. e ’ czélra 
alkalmazott,hol többtágos szoba könyvnyomtató intézetül’s az ezt intéző 
művész igen csinos lakjául, az intézet oklevelei, papirosa ’s egyebei 
bálorságos fentartási őrhelyéül szolgál. Első gyümölcse ez uj in 
tézetnek a’ papi naptárak (directoriumok) valónak, mellyek esinossá- 
gábul az intézet tökéletességi foka látható, ’s minden igaz szivet 
uj hála- ’s tisztelet-érzésre buzdít illy nemes jótevő iránt. Áldás és 
nesztori évek koszoruzzák tisztes pályáját, m ert csak igy létesülend- 
nek az eddigieknél nem kisebb tervei, mellyek Pécsnek még más szé
peket adandnak!

R. K o m á r o m .  Ha van e rén y , melly az em beriségnek 
nem esen használ ’s annak tiszteletét érdem li, bizonnyal legfőbb az 
©Ily intézetek alapítása, mellyekben nyert oktatás általa’gyönge lelkek 
müveltetnek ’s jó gondolkodású hasznos polgárokká, ’s becsületes 
em berekké alakíttatnak, egész nemzedékek jóra szépre buzdittatnak, 
*s nemzetek hatalom és méltóság fokára emeltetnek, — ’s ezek a* 
népiskolák. Illy erényt fűzött több emberi erényei koszorújába vázsony- 
kői Zichy Domokos gróf, Sz. Móricz bólhi apátja, az olinützi érseki 
káptalan kanonokja, alesperes, és ó szőnyi lelkész, ki lefolyt 1 8 3 6  
évben a’ R. Komárom ellenében fekvő uj szőnyi pusztán iskolát ala
pított, még pedig úgy, hogy tulajdon költségin alkalmas épületet vett, 
bele lanilót rendelt’s annak mindenkori fizetésére bizonyos tőkepénzt 
telt le. Az iskolát minden valláskülönbség nélkül használhatják a’ 
szegény lakosok gyermekei.

S e g e s v á r  jan. 4 k é n : A’ hrlybeli jobbérzésü lakosok azon 
hazafi ügyekezetét, melly szerint az itteni gymnasiumban még egy 
©ktatószek-alapitás által e’ tanító intézetet gyarapítani ’s ez által a’ 
köz-mivelődés előmozdítására halni kívántak,több nehézség-elhárítás 
után, végre óhajtott következés koronázta. E ’ czélra ugyanis még 
múlt tavaszon önkéntes adakozásból aláírás utján több mint 1 7 0 0  
pengő for. tőke növekedvén, annak évenkénti kamatja 100  pengőt 
m eghalad, mellyhez pótlékul ő felsége a’ szász hét bíróság pénztá
rából évenként 100  ezüst tor. fizettetni megengedvén, az uj tanítónak 
v. conrectornak most még csak 2 0 0  pengő for. dija leend ugyan , 
de a tanitó-intézet ez uj oktatószék alapítás által sokat nyert, mit egy 
felől a’ közönség áldozatokra kész hazaíiságának, más felől ő fel
sége minden jót ’s közhasznút pártoló kegyelm ének köszönhetni. 
S e g e s  v á r s z  é k  folyó jan. 2 kán tartott közgyűlésében a’ folyó jan. 
16kán N. Szebenben tartandó nemzeti gyűlés tárgyai vétettek tanács
kozás alá. Az ezen nemzeti gyűlésre küldendő követeknek utasítások 
adatlak, ’s a’ küldendő követek m eg is választattak, midőn is a’ szék fő 
tisztje egészsége körülményei miatt választás alul magát kivétetvén, 
az ez évi nemzeti gyűlésre Segesvárszék szózati többséggel köve
tekül tanácsos W eiszkircher Károlyt és pénztárnok Schw arz Jánost 
választó. —  Érd. Hír.

U j H a r t y á  n : Grassalkovich Antal hg. összes jobbágyai 
háláját nyeré-m eg azál tal ,  hogyvalamint a’ görcsmirigynek hazánkat

első inegrohantakor szenvedő alatlvalóji enyhülésére hgi áldozatokat 
te tt,’s mór egyébkor is uradalmihoz tartozó egyes helységek szegényi 
közt pénzt osztatni ’s az éhezőknek gabonát adatni kegyeskedett: úgy 
a’ múlt évi cholera idején is minden attól meglepetett helyre tapasztalt 
orvost ’s ápolókat rendelt, orvosszereket küldött, a’ betegek’ hogyan 
létérül részvevőleg gondoskodott, ’s érettük’s mialtok töprengeni ’s köl
teni meg nem szűnt, míglenjobb egészségüket biztosítva látó. Nem csak 
pénz-és gabonalárót nyittatá pedig ki a’ szükölködők segedelm ire, 
hanem pinczéjit is a’ lábadozók számára. Sikerült is czélszerü atyai 
szorgalm a, mert a’ görcskórságban szenvedtek nagy számához képest 
igen kevés volt nálunk a’ halomás. Ezen kívül, minden rem ényen fe
lül, most is mindennemű uri-és haszonbért csak váltóban kivan vétetni. 
Illy tetemes áldozatinak, mellyekkel szegényebb embertársit vigasz
talja, term észetes következése a’ forró háladatosság! —

B a j a :  A’ müveit korszellem üdvös emelkedésivel, városunk 
is lehányván az újévi köszöntések járm át, az azok helyett rendelt 
megváltási aláirósbul bejött 1 7 6  ft. 16  xr. p. pénzzel a’ városi kór
ház pénzalapját neveié. Ugyanitt az Oroszlán vendégfogadó te re
mében jan. 23án  a’ kórház javára sorsjátékkal öszszekötölt tánczmu- 
latság adatott. —

Az emberismérettel társult honszeretetnek legbölcsebb ’s 
legszerencsésb eszméi közül való , hogy midőn nagy ’s nemes 
czéljai végrehajtásában fáradoz: azoknak, kiket segilségre fölszólít, 
lehetőleg könnyűvé ’s kellemessé teszi az adakozást, és az embert 
mindig úgy tekintvén, mint testből ’s lélekből állót, inig egy részről 
a ’ nemeslelküséget örömest fölteszi minden ember- ’s a’ honszeretelet 
minden honfi keblében lakozni: más részről a’ testi természetnek is 
nyújt élvezetet ’s igy a’ hasznos czélt kellemes eszközökkel mozdít
ja elő. Illy szempontból indult-ki ns. Pest vármegye, midőn a’ budai 
magy. szinésztársaság további fentartására febr. l ő  napján tánczvigal- 
mat adni szándékozik, mellyröl bővebben szól köv. hivatalos közle
ménye : T. n. P est vmegye szülészeti választmánya azon hiedelem 
mel, mi szerint m eg van győződve , hogy a’ magy. színészet közér
dekű ügye, bármi alakban jelenjék m eg a’ közönség előtt, mint min
den gondolkodó hazapolgár által eddig mélyen érzett hiány czél
szerü pótléka, meleg részvétre szám olhat; f. évi febr. lő jé n  esti 9  
órakor Pest városa nagyob terem ében tánczmulatságot adand, m elly
nek jövedelme a’ t. megye által negyedfél év óta nem kevés áldo
zattal pártolt budai magy. szinésztársaság további fentartására fog for- 
dittatni. Nem kételkedik ez okból íme’ kitűzött czéljánál fogva hasz
nost kellemessel párosító mulatságra meghűli mindent, ki előtt a’ 
szépet ’s jót egyesitni e’ földi pályán nem utolsó föladás, ’s magas!) 
szellemi élvezet. A ’ belépti dij 1 p. f.; belépti jegyeket válthatni 
P esten  középponti fő sz. biró Zlinszky János urnái, a’ vgyeháznál, 
*s ugyanott a’ m egye kanczelláriáján, Tomala és Grimm «zépmü- 
árosoknál, nem különben a’ nemzeti casinóban az udvarnoknál ’s Ná
dor vendégfogadóban a’ haszonbérlőnél; Budán pedig t. Lászlóné asz- 
szonyságnál a’ Ráczvárosban ’s Milecz kereskedő urnái a’ várban. —

Az ő fölsége által kegy. megerősített magyar nyugpénzi intézet 
választottsága f. év jan. 8 án tartá szokott félévi gyűlését Lovász András 
m. k. helytartósági tanácsnok és helyt, kanczellaria-igazgató elnöksége 
alatt. Az ekkor nyilványra jött adatokbul kitetszik, hogy a’ mondott 
napig beiktatott tagok összes száma 1 3 3 6 ra ; az intézet gyökértőkéje 
pedig azon 5 3 0 2  forinttal, mellyek e ’ félévi segédpénzekböl elkülönöz - 
telvén ugyan az eredeti tőkéhez adattak, 6 8 2 ,8 1 7  forint 5 5  4 krra 
m egyen váltóban. Az intézel pénztárából a’ szabályszerű 1 0 0 —  1 5 0  
—  2 0 0  —  3 0 0  —  és 4 0 0  frtnyi nyugdijakban jeleideg 4 3 , szolgálatra 
alkalmatlan tag, 2 7 9  özvegy és 62  szüléden árva részesül. —  A 
gyűlés végzetéből közhírré tétetik, hogy e ’jótékony intézet fentartása 
s azon nyugdíj-leszállításoknak, mellyeket a’ nyugalmazottak, ez utol
só félévben az Intézethez mód felelt kevés számú uj tagok járulása 
m iatt, szenvedni kénytelenittettek , jobbítása hathatósan megkívánják, 
hogy miután a’ kincstári tőkék kamatinak leszállítása ’s a’ cholera által 
szaporodott halálesetek az intézet jövedelmeit szembetiinőleg m eg
csökkenték: az intézet tagjainak száma újakkal szaporodjék. Hirdet 
tetik továbbá, hogy az intézet pénztárában jelenleg készpénzben 
fekvő 1 0 ,3 2 8  fr. 45  kr. v. a’ fenálló elvekhez képest, száztol hat 
forintnyi kamatra törvényes iktatás mellett adóssági tehertől mentes, 
tűzkár ellen biztosított budapesti házakra kölcsön adatni határozlatolt; 
kik tehát ez ajánlkozás használ venni szándékoznak: intézzék okle
velekkel ellátott folyamodásaikat az intézet választottságához.

B r a s s ó :  jan. 3kán ’s 4kén néhai hg Brankován kegyes 
hagyom ányából, minden vallás és nem zetre való tekintet nélkül, a 
brassai görög egyház előljaróji a’ szegények közt következőket osz- 
tattak-ki: 1) brassai szegényeknek 6 5 4  f. 2) pojana-morulyieknek 
3 0  f. 3) felső-szombatfalviaknak 6 0  f. 4) fogarasiaknak 100  f. 5) 
raboskodóknak 2 0  for. váltóban. Ezeken kívül Brassóban 25  kath.
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szegénynek málélisztet ’s 2 0  fr .; 25  evangel, luth. szásznak lisz
tet ’s 20  for.; 25  reformállnak lisztet ’s 2 0  for.; 2 0  magyar 
luth.nak lisz te t’s 10  for.; 10  kalugyernek lisztet ’s 10  vált. for. 
A’ bolgárszegi nagy templomnál levő 4 0  oláh szegénynek, a’ ki
sebb templomnál szinte 40nek, ’s () Brassóban 3 0  szegény oláhnak 
törökbuza lisztet ’s a’ fogházbeli 1 3 0  szegénynek egyegy kenyeret. 
Oláhországban a’ gabona olcsulni kezde; 1 kila tisztabúza 5 5 — 60  
piaszter, árpa 2 0 ,  törökbúza 3 0  piaszter. Fagygyu okája 2  piaszter. 
Érd. Hir. —

1836 lefotyta alatt a’ sűketnémák váczi intézete javára történt 
emberbaráti adakozások közt nevezetesb mennyiségüek: bold. Fatovich 
Máté szombathelyi kanonok 200 fi*; Tulsiczky András, volt s. pataki 
plébános lOO fr. Hetesy Ignácz fricsi plébános 100 fr. Mayer Pál esz
tergami pap 250 fr. néhai Krammer Mihály szatmári kanonok 50 fr. To- 
mich Ferencz pécsi kan. 50; illés Pál sz. iváni plébános 100 fr; néhai Borá
ros János pest-városi tanácsnok 1000 fr; Nádasdi Ferencz gr. váczi 
püspök 250 fr; Pyrker László egri patr. érsek 250 fr. Vurtun József nya
rai püspök 250; Klobusiczky Péter kalocsai érsek 200 fr .; Kern Ignácz 
beszterczebányai megyei pap 62 fr. 30 kr. a’kalocsai káptalan 50 fr. Szepes- 
vmegye nemesi pénztára 250 fr. a’ váczi káptalan 100 fr. Bazin k. vá
ros 70 fr. Gvozdanonich Péter posegai fő sz biró 50 fr. chasmai társas, 
káptalan 50 fr. a’ tiszamelléki helv. vallástételü superintendentia 113 fr. 
30 kr. Kőszeg sz. város 177 fr. 18 kr. dunántúli agost-vall. superinten
dentia 49 fr. 28 kr. Soprony k. város 50 fr. Kopácsy József veszprémi
püspök 250 fr. — az egri érs. megyéből decedens-papok 60 fr. 25 kr. 
beszterczebányai székes káptalan 100 fr; Lajcsák Ferencz nagyváradi 
püspök 500 fr. ’s a’ t.

Egy olaszországi tisztelt levelezőnk igy ir Mariiból, a’ luccai 
hg. mulató-lakából, jan. 1 Okéról, az ottani szokatlan időjárás tüne
ményeiről : Dec. közepén olly kellemes volt az idő, hogy a’ nárcziszok 
isvirítni kezdőnek,de 23án egyszerre megváltozott,hideg eső kezde hul
lani, villámlani ’s dörgeni. Tartós zápor után dec. 2 9 n  jégeső esett, 
villámlással ’s dörgéssel ’s azt nagy havazás követé , melly azonban 
néhány óra múlva elolvadt. 3 lé n  reggel ismét hó fedezé a’ földet 8 — 9 
hüvelyknyi magasságban, mellynek terhe alatt a’ zöldelő fák összetör
tek ’s némellyek gyökerestül kidőltek; eslve azonban újra égi háború. 
Az uj évvel olly szokatlan hideg köszönte be , hogy a’ hévmérő fagy
ponton alul 3 — 5 lépcsőn állott; ’s az ablakon czifra jégvirágok m u
tatkoztak, mi Olaszországban igen ritka jelenet; ’s a’ hó még erősben 
esett, mint valaha. A ’ virágzó növények és szüntelen szabad ég alatt 
virító rózsák mind elhalványulának, ’s összefonnyadtak; a’ villák’ 
olajfái nagy részint gyökerestül kidőltek vagy ágaiktól megfosztanak, 
’s hihetőleg jövőre isrongálvák. A ’hó még jan. 8 án is fedé a’ földet ’s 
nem engedi a’szegény olaszoknak, hogy holmi élelmükre szolgáló fü
vet szedhessenek. Ok e ’ szokatlan szigorú időjáráshoz nem szokva 
kétségbe eséssel küzdenek ’s azt gondolják, hogy a’ világ tengelye 
i'ordúlt ki sarkából, m ég templomba is széntüzzel töltött csuprokkal 
járnak; az öregek azonban 1809ből emlékeznek illy nagy hóra, de 
nem ekkora hidegre. Jan. 9én egyszerre megváltozott a’világ ábrázatja 
’s olly meleg lön , mint M agyarországon májusban, úgy hogy a’ mezei 
parasztok egy ingben dolgoztak már ’s jó rem ényre derültek , hogy 
elfagyosodott hónuk megváltoztatja végre kamcsalkai term észetét ’s 
ism ét a’ szelídegű, m eleg, kellemes Olaszország lesz.

N. S z e b e n :  jan. Okén végzé becses ’s közjóra szentelt 
munkás életét, kir. tanácsos, Szeben városa és széke tanácsnoka *s 
proconsula H o c h m e i s t e r  Márton 70ik évében. Ő felsége annyira 
méltatá a’ boldogultnak érdem eit, hogy őt nem ességgel ’s nagyobb 
polgári arany érdempénzzel is megajándékozta. Hivatali munkásságán 
kivid sok érdemet tön a’ boldogult azon becses hazai ism éreteket ter
jesztő sok könyv kiadásával, melly eket fél század alatt saját kormánya 
alatti könyvsajtója közre bocsátott —  N. Szebenben az ujév-köszöntési- 
megváltásból bejött 13 8  f. 3 6  xr. pengő pénz tiszta jövedelem fele 
része a’ mulató és sélahely csinosbitására, más fele része pedig a’ 
házi szegények valláskülönbség nélküli fölsegéllésére fordíttatott.

E g e r b e n :  f. jan. 16kán hunyt el Apátfalván C s e l k ó  K á 
r o l y ,  plébánus, alesperes, egri tiszt, kánonok’s több megyei tábla- 
biró életének 44ik évében; S o m o g y b á n  pedig V é s e i  Sándor 
^ jegyző t az uralkodó idegláz élte virító tavaszán ragadta-el.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A cortes m. h. 28ki ülésében a’ constitutio uj aiap-intézvé- 

nyi 4dik ’s utolsó czikke is elfogadhatók 88  szóval 6 3  ellen. így  te
hat az alkotmány sarkalatos változtatását illető indítványok megvitatá
sa be van fejezve. Arguelles és Sancho, kik még nem egészen egy 
ev előtt a közvetőleges választásoknak legbuzgóbb védei valónak, 
most az egyenes (közvetlen) választást legelszántabban pártolók. Most 
a’ hadi törvényszék-javításra czélzó indítványok kerültek tanácskozás 
aht s egy rendkívüli javaslat, az úri tartozások beszedését tárgyazó, 
mi szeiint ha valaki birtokjogát bebizonyitni nem tudná, az illy jó 
szágból veendő úri jövedelem az országos kincstárra háramoljék. A ’ 
3 l k i  ülésben megbízó a’ cortes a’ nemzeti jutalmazó választmányt, 
hogy ez Mina emlékezete tiszteletere határozást hozzon indítvány
b a  Januarius lső jén  a’ havonkint megujitni szokott elnökvá
lasztás ment végbe, miszerint elnökké F errer, helyettessé (alelnök- 
ké) Olozaga lön , ki előbbi indulatos ellenzősködését levetkőzve bá- 
rányszeliden kezdi magát viselni. Azon biztosság, mellynek Cabal
lero nevezetes inditványárul kelle véleményt adni, azt terjesztő elő 
a cortesnek, hogy a’ d. Carlos utódit uralkodósbul kizáró végze- 
mény ne csupán d. Sebastian ’s Beira hgkisasszonyra, hanem ezek 
maradékira is terjesztessék ki. Ellenben a z , hogy Carlos tüstint 
elfogatása pillanatában kivégeztessék, a’ biztosság nézetei szerint 
csak egy külön törvény erejénél fogva lesz eszközölhető. Több kö

vet által előterjesztett egyházi javításokat tárgyazó számos indítvány- 
rul is beadá az illető választottság saját véleményét, mellyek sze
rint papi személyeknek egyházkörükből eltávozása, ’s az alapítvány- 
javak összetorlasztása’s egy személyre halmozása gátlandó. Bilbao hó- 
dithatlansága okot s alkalmat szolgáltatott a’ belügy-ministernek da- 
gályos beszéd-tartásra, mellynek következtében a’ ministerium által 
indítvány terjesztetett e lő , miszerint Bilbao védei, az ezt ostrom alul 
fölmentő tábornok, hadsereg s tengeri katonaság (az angol szintúgy 
mint a’ spanyol) a’ hazára nézve kitűnő érdemtételűnek nyilatkoz
tassák ’s egy másik indítvány, mellyben a’ várótalmazók megjutalmaz- 
tatásán kivül azt kivánták , hogy a’ corteselnök saját kezével Írjon 
köszönő levelet a’ bilbaói ayuntamientonak , a’ városi őrpolgárság 
főnökének, Espartero, a’ spanyol tengerészet ’s Hay lordnak. Ezt mint 
már némileg az előbbi végzeményben foglalt javaslatot Olozaga el- 
mellőztetni kívánta ugyan, de a’ cortes végre mégis elfogadó, olly 
módositással, hogy az említettekhez intézendő leveleket a’ jegyzői h i
vatal készítse el. Ezenkívül még egyéb indítványokat is fogadtak el, 
Bilbao védelmi emlékét örökitendőleg; megvizsgálásukat azonban 
a’ jutalmazó választmányra bizák. Ezekkel öszhangzólag végzeményt 
bocsátott közre a’királyné, mellyben Bilbaot ’s védelmezőit a’ tisztelet 
kitűnő jeleivel ruházza föl. A ’ város eddigi cziméhez ugyanis még a’ 
következőt rendeli csatoltatni; muy noble y muy leal (igen nemes ’s 
igen törvényszerű v. törvényhű,jogdad) és invicta (győzhetellen). A’köz- 
tanácsnak nméltóságu czimet szíveskedik engedn i; egyes tagjainak 
pedig nagyságost. A’ magokat leginkább kitüntetett nem zetőrség és 
hadsereg zászlójira sz. Ferdinand rende diszjeleit fogják tűzni. A ’ 
vár védei érdem keresztet nyernek illy fölirattal: „Védelmező a’ 
győzheteLlen Bilbaot harmadszori ostrom akor;“ a’ szabaditó spanyol 
és angol katonaság tisztei ’s közvitézei hasonlag érdemkeresztet, 
mellyen e’ szavak állnak: „M egmenté Bilbaói.“ Espartero tábor
nokot ezenkívül minden utódostul „luchanai gróf“ czimmel aján
dékozó meg. Továbbá az eleslekért az ország minden egyháziban 
gyászünnepet rendelt febr. 5kén tartatni, ’s önföláldozósuk hírének 
föntarlására nem csak emléket állíttatni, hanem m ég hátrahagyott 
özvegyeik ’s árváik számára dij. vagy évpénzt is ajánlott; az elpusz
tított ’s megrongált épületeknek pedig az ország költségin leendő 
fölépittetését ’s kijav Utalását igéré. Egy másik határozatában m eg
emlékezett az igazgató királyné Mina érdemeiről i s , ’s ezek iránti 
méltánylalát kilüntetőleg özvegyet Espoz y Mina grófné czimmel 
ügyekezett vigasztalni.

Madridbul jan. 2rul érkezeit tudósítások szerint nagy örven
dezéssel fogadók a’ fővárosiak Bilbao megszabadulta hírét. Minden 
ajkon Espartero neve hangzik. Dicsőségét azonban már is kétessé 
ügyekeznek tenni némelly idegen lapok , annyibul, hogy az ostrom - 
oldás fő eszközlőji gyanánt az angol tiszteket magasztalják., Maga 
a ’ M. Chronicle is illy szellemben irt nem ré g , mellyért őt a’ S tan
dard , mint kérkedőt, jól m eg is korholja. Bayonnei levelek azt erő- 
sitik , hogy Espartero ’s az angol tisztek közt valóban támadt is vol
na e ’ tárgyra nézve viszálkodás. M ég kevesbbé lesz pedig egyetér
té s , igy szólnak a’ most érintett levelek, ha a’ navarrai alkirály, Sars- 
field, kormánytul vett parancsa következtében, a’ baski tartományok
ba előnyomuland. Hát ha a’ két személyes ellenség Alaix és Narvaez 
is összetalálkozik, parancsuk szerint az ellenséget kölcsönös erővel 
üldözőbe veendők! Mint férnekmajd m eg egymással ezek? Narvaez a- 
zonban aligha elejét nem veendi az innen eredhető balságoknak az 
által, hogy Alaix visszahivatását eszközlendi, vagy ő lépend alá 
eddigi pályájáról. A’ királynéhoz intézett iratában nemes elszántság
gal mondja ki ezen óhajtását, melly neki ,  mint ő maga is rem ény-  
l i ,  nem csak a’ királyné, hanem egész Europa méltánylását m eg- 
szerzendi. Irományában igy mondja el az ő és Alaix közt történteket: 
25kén  (nov.) megszalasztám Gomezt ’s 29kén ismét megvertem Gua- 
daletenéL Midőn az ellenség maradékcsapatit semmivé tenni ügye- 
keztem , sikerült a’ leggyalázatosb pulyaságnak’s kaján irigységnek 
terveimet dugába dönteni, az ellenség szeme előtt lázadásra izgat
ván föl a’ 3dik osztály fegyveresit A’ dobosak általányos indulót pör
gettek ; a’ katonaság több oldalrul ellenem támadt, ’s tisztjei által 
gyámolitva nekem szegzé szuronyait. Én kardot ránték, hatalmas 
szóval dorgáláin őket, ’s engedelmeskedésre is bírtam volna mindnyá- 
jokat, ha épen e’ pillanatban nem érkezett volna m eg az utócsapat
tal Alaix, a’ féktelenséget gyámolitandó. —- Elbeszéli azután, mint 
fenyegetők halállal, mint kérte d. Diego huszárezredest, hogy őt a’ 
lázongás elnyomásban seg ítse , miként újította m eg Alaix e* pilla
natban a’ zavargást, úgy , hogy Narvaez, miután személye illetlen
ségeket is szenvede, kinszeritve látta magát, éjszakának idején Anli- 
guerában hagyott saját osztályához távozni. Végre igy végzi előa
dását: Azt hiszem , hogy egy nép hadiserege történetiben sincs 
illy vétkes körülmények halmozata. Ennélfogva igazságot kívánok, 
szigorú és gyors igazságot, mellyet fölségedtül várok is. Ha ellen
ben a’ vétkeseket büntetés nem sújtaná, mivel magas fokon állanak, 
vagy mert számuk nagy : ez esetben nem fogok megelégedni vala- 
melly nyom om  boszuállással; hanem megszűnöm viselni a becsü
let egyenruháját (uniformisát) hogy föl ne cseréljenek hazám gyil- 
kosival; ez esetben, kérem  felségedet, egyezzék m eg teljes elbo- 
csáttatásomban, és se katonai rangot, se hadi érdem jelet ne hagy
jon rajtam. E z olly kegyelem , mellyet fölségedtül bizton várok, meg 
lévén győződve, hogy Spanyolország ’s egész Europa helyeslendi 
ez elhatározásomat. Rámond Narvaez.

D. Carlos tábora m ég mindegyre Durangoban van, honnét 
jan. 2 n d  jött levelek szerin t, d. Sebastian infans van kinevezve had-



27
seregi főparancsnokká, mi a’ katonaságot szörnyű örömre buzdította. 
Villaereal fő -, Urbisondo alsegéde, M oreno a’ tábornoki kar intézője, 
hadi titoknokapedig Elio. Azuj  parancsnokfőtáborszállása Zornoza. Kü
lönben a’ carl, csapatok még mindegyre előbbi helyzeteikben vannak. 
E z  Bilbao lakosinak okot szolgáltat aggodalomra, hogy újabb ostrom 
fog ellenük intéztetni, mi miatt küldöttséget is intéztek már a’ kor
mányhoz védelem ’s a’ folyam elsánczoltatása eszközlése végett; 
annyival inkább, mivel Hay lord majd minden lőszert visszahordatott 
&t. Sebastianba E ’ miatt zúgolódásra is fakadtak a’ lakosok, sőt igen 
számosán készülnek elköltözni a’ városbul.

Bilbaobul, B orlugalete, Santander és St. Sebastianbul érke- 
yó ininden levél egyhangúlag erősiti, hogy a’ carlosiak ellen elhatárzó 
intézkedéseket tön a kormány. Mintegy 3 0  ezer fegyveres nyo
mul e’ végre a’ baski lanományokba. Alaix és llibero Burgosnál 
egyesitendik csapataikat. Mielőtt ez utóbbi Pamplonát elhagyá, 
megtudák a’ lakosok, hogy indultát pénzbeli szüküllsége késedel- 
mezteti; ’s alig került bele egy nap, már 4 0  ezer kemény piasztert 
gyűjtöttek ’s biztak szabad rendelkezése alá a’ tábornoknak. A ’ köz
ügy kész gyámolitásának szép példáját adá több lap szerint a’ st.

. fernandoi bank-intézet is az által, hogy a’ kormánynak önként ’s 
előlegesen megajánlá a’ kinszeritési kölcsönbül rá esendő 3 6 4  
ezer reált. E ’ szerint igen kedvező kilátás nyílik a’ christinok sze
rencsés fordulalu ügyének győzendésére, minek eszközlését a’ las 
Arias vezérlete alatt Vitorláig nyomult portugáli segédsereg ’s Evans 
tábornok osztályának 6 ezer fegyveressel szaporodta is mindinkább 
elősegíti. Kedvezőleg járul ehez m ég Yillarealnak a’ carlosi főpa- 
rancsnokságrul történt lemondása ’s helyébe d. Sebastian infans 
kineveztetése: mert bizonyos, hogy ez a’ csatavesztés után elbá- 
tortalanúlt katonaságban nem leszen képes újra éleszteni a’ lelkese
dés lángját ’s harczvágyat. Már is kezdik a’ szökdözést, úgy hogy 
naponként eltűnik nyolcz, kilencz.

Madridban aláírást kezdtek a’ Biibaonál elestek özvegyei 
’s árvái gyámolitására, mellyhez Santa Maria , a’ mexicoi köztár
saság követe 20  ezer real segedelemmel járult.

Bayonneban azon hir terjenge, hogy d. Carlos veszélyes 
nyavalyában sinylik, ’s ez nagy félelembe ’s aggódásba ejté kö- 
röttesit. —

Spanyolországban a’ szokotthoz képest igen kemény tél 
uralkodik. A’ carlosiaktul Biibaonál elvett álgyuk közül a’ vizenyősb 
helyen levők úgy a’ földhöz fagylak, hogy az idő enyhüléséig le- 
hetlen őket odább mozditni. Jan. 2kán 9  foknyi hideget mutatott 
Keaumur hévmérője a’ fagyponton alul.

P  0  I t  T U G Á L I A.
Lissaboni levelek szerint dec 24rü l igen kedvező fényben 

tünteti föl a’ minisleriumot a’ rabszolgaság általányos eltörlesztét tár— 
gyazó bocsátvány. Ámbár azonban ennek az emberi méltóság fön- 
tartására szolgáló becsét elismeri is a’ nép, m ég sem tud megbarát
kozni azon szem élyekkel, kiktül és kik álta*l az származék. A’ k i
rályné, mint em litők, nem hordoztatja magát többé kedvelt angol 
kocsisával; de azért a’ közérzelm et mégsem tudá siinulékonnyá tenni 
önmaga ’s az angolok iránt. Kocsisát nem régiben agyon akarák 
lőni, midőn egy térségen a’ kir. lovakat jártatá. Egyéb angolok e l
len pedig azon véletlen eset izgatá föl most a’ gyülölséget, hogy 
Silva Passos, a’ bel- és pénzügy-minisler Hovard de Wal^lenhez hi
vatalos lévén, lakoma után egyszerre rosszul lett, mi hűl azon hir 
eredt , hogy őt ott m eg akarák mérgezni. Betegségébül már egé
szen kigyógyult, ’s mivel látja, hogy annyifelé szakadozott érzelmű 
’s kivánságu népnek egyáltalán nem cselekhetik a’ kormány Ínyé
re , a’ cortes összeillésekor tüstint le fog mondani hivatalárul; annyi
val inkább, mivel őt ’s ministertársit a’ pártok főnökei már harmad - 
izben szóliták föl elbocsáttatási kérelmének benyújtására Sőt mivel 
a’ ministerek e’ felszólításnak csak a’ cortes összegyűlése alkalmára 
Ígértek engedelmeskedést: a’ királynéhoz is nyujtának azok egy föl- 
irást, mellyben ezek elbocsátását sürgetik. Az ország belseje egyéb
iránt most is ki van téve zavargásoknak ’s a’ hires ttemechido dulon- 
gásinak, ki Algarbia faluiban mindegyre zsákmányol, ’s a’ lakosokat 
egyizben annyira zaklatá, hogy előterjesztést nyujtának a’ kormány
h o z , mi szerint ez tüstinti haderő - küldésre szorgalm aztaték, hogy 
a’ rabló czimborák féktelenkedési valahára megzaboláztathassanok. U. 
Miguel ügye még gyakran okoz kitöréseket, mint ezt legközelebb 
a lamegoi eset bizonyitá, hol egy csapat lázongó éjjel véletlenül 
akará megrohanni a’ városbelieket, mit azonban az előre értesített 
polgári hatóság meggátolt. Guarda és Celorico közt pedig egy hely
ségben az egyházi kincstartóiul minden pénzt elvetlek , mi csak a’ 
templom ládájában találtaték. A ’ főnök adott ugyan magárul köte
lezvényt , mint I Miguel hadsergének ideiglenes parancsnoka; de 
valljon milly biróság fogja ezt, a’ fizetni nem akarás esetében, m eg 
téríttethetni?! M aga d. Miguel egyébiránt egészen fölhagyni látszik 
saját ügyével addig, mig nagybátyjának d. Carlosnak sorsa Spanyol- 
országban elhatárzó fordulatot nem vesz.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ le Droit ’s egyéb lapok Bonaparte Lajos három felszólítá

sát teszik közre, mellyek a* slrassburgi zendüléskor már ki is voltak 
nyomatva ’s csak ki kellett volna osztani azokat. Az első a’ franczia 
néphöz van intézve, a’ 2 dik a’ sereghöz, a’ 3dik Strassburg lako
sihoz. Az elsőben Lajos-Fülöp kormánya rendszabályit támadja meg 
kem ényen , a’ 2 dikban azt panaszolja, hogy a’ külhatalmak csorbát 
ejtének Francziaország becsü le tén , a’ 3dikban a’ strassburgiak hely
beli érdekeit kívánja fölbizgatni. —  A ’ strassburgi zendülők pőre az

alsó rajnai törvényszék előtt folyamatban van, de az egész ügy igen 
csekély érdekkel bir a’ községre sőt még a’ politikai lapokra nézve 
is. —  Eddig folyvást tanúkat hallgattak ki. —

Ugyan a’ le Droit beszéli, hogy Meuniert több nap óta nem 
hallgatók ki, de jan.Sán Pasquierhez vitték, hol mintegy hat óráig m a
radt. E zt következő körülmény okozta: Meunier bizonyos F lée n e 
vű asszonyságnál tölté karácson estvéjét valamelly dolgozó személy 
’s egy E. nevű fiatal ember társaságában, ki könyvároslegény a’P a 
norama sikátorban; ’s még egy 3dik személyében. Mivel azonban 
igen elkéstek , valamennyi arra határozta m agát, hogy reggelig ott 
maradjanak. A ’ hatóság ’s nyomozó biróság azt hívén, hogy e’ kö
rülményben talán valami uj rézst lel vádra, ez ártatlan személyeket 
mind befogató, ’s Meuniervel szembeálliltatá; de szoros vallatás után 
e ’ személyek ártatlansága fényre jővén, valamennyi szabadon bo
csáttatott. Az ifjú E. e ’ házban, mint állítja, anyját kereste, de azt 
olt nem találta, különben szelíd, egyszerű ’s mi a’ rendőrségnek és 
nyomozó bíróságnak benne főleg tetszett, politikával soha sem fog
lalkozott. E ’ házban mindenik személy külön hált, ’s csak Meunier 
maradt a’ kályha mellett ülve, hol Tasso megszabadított Jeruzalem ét 
olvasgatá reggelig. —

Dec. 9 én a’ pairkamrában a’ válaszfelirás iránti vitatásokhoz 
fogtak , mellynek javaslatát a’ tudósitó betegsége miatt, Bastard ol
vasta föl. Köz volt a’ csodálkozás, midőn Duchalel a’ pénzügyi minis
te r , egészen szokatlanul, az 1838iki budgetet ’s több törvényjavas
latot a’ kamra elibe terjeszte, mielőtt a’thrónbeszédre adandó válaszirás 
elkészült. —  A ’ minislerek hihetőleg jókor akarják a’ követekkel tu - 
catni, milly jó lábon áll az ország pénzügye, hogy igy magoknak 
többséget biztosítsanak. Az 1 8 3 őre szóló zár-számadás 2 5  millió 
8U 0 ezer frankyi fölösleget mutat, az 1 8 3 6 k i 4 3  milliót hagy sza
bad rendelkezésül, ámbár az adófizetők 5 8  millióval kevesbet fizet
tek. ■— A’ mellékadó 1830ban  csak 5 2 2  milliót hozott-be, az 1 8 3 6 - 
ki pedig 6 1 2  milliót ’s igy 6 év alatt 9 0  millióval szaporodott az ebbé
li jövedelem. —

Dúc de M ontebello, franczia követ S chw eizban , m egérke
zett Parisba. Távolléte alatt Bellevalra bizatvák a’ franczia követség 
ügyei. Aem tudni bizonyosan: visszatérend e Montebello hg ismét 
Schweizba , hol olly annyira elveszté népszerűségét, de közönsége
sen valamennyi jól értesített igen kétkedik ra jta , 's azt hiszik, hogy 
hon fog maradni. —

Sebasliani franczia követ a’ britt udvarnál Londonból nőstül 
jan. 6 án érkezett m eg Parisba, hol már udvarláson is volt a’ ki
rá lynál.—  Rigny tábornokát is, ki csak imént érkezeit m eg Afrikából 
Toulonba, Parisba várják.

A’ Paix ministeri lap azt állította, hogy Thiers a’ követház 
biztossága kerületi üléseiben a’ múlt napokban a’ constantinei küld- 
vényhad iránti vitatáskor valamelly e’ dologrul szóló oklevelet terjesz
tett elő , mellyet a’ ministerium levéltárából elsikaszlott ’s magánál 
tartott volna meg. A’ Jour. de Paris, mint Thiersnek hiven maradt h ír
lapja, ez állítást hazugságnak nyilványítja. —  A ’ Jour, general des 
Tribunaux szerint M eunier pőre a’ pairszék előtt csak februárban 
fog elővétetni. —

Afrikai legújabb tudósítások szerint a’ constantinei Ahmed 
bey , és Abdel-Kader, fegyveres erejöket egyesíteni szándékoznak 
a’ franczia birtokok m egtám adására’s Orant, A rz é n t ,  és M oslagane- 
met naponként aráb csoportok fenyegetik. —  A ’ franczia partokon 
a’ legutolsó zivatar ismét számos és igen tetemes kárt okozott. Nor
mandia partjain mintegy három órányi járású földön 12  hajó szen - 
vede törést; a’ cherbourgi révben pedig 14. M ár több, mint 6 0  
holttestet vetett ki a’ tenger. Rigny tábornok Castor gőzhajón Tou
lonba ’s inuenPáriskz érkezett, hihetőleg m agát’s viseletéi védelmezni.

Siécle azt rebesgeti , mikép d. Carlos a’ tuileriák kabinet
jén ek  javaslatokat tett. —  Ugyan is i )  Carlos m egegyezik 
a’ házasságban (L ajos-Fülöp valamellyik leányával); 2) szerző
dést kíván kötni, melly dón Carlost a’ spanyol király széken , mint 
absolut fejedelmet biztosítsa; 3) Carlos Ígéri, hogy szintúgy status- 
tanácscsal fog korm ányozni, mint bátyja, *s azt sem ellenzi, hogy 
a’ por Estamentos által összehívandó cortes olly változtatásokat tegyen az 
alkotványon, minőket szükségeseknek fog tartani. 3) E gy 1 0 0  ezer 
főbül álló sereg lépjen Spanyolországba. Első évben a’ franczia ko r
mány viselje ezen se reg -ta rtá s  költségeit; jövő években pedig a’ 
spanyol kormány, mindaddig, mig ezen őrség szükségesnek tartat
nék;  4) Carlos 1 0 0  millió frank kölcsönt vesz föl, mellyet a’ fran
czia kormány biztosítand; 5) Carlos kötelezi magát a’ külföldön 
eddig tett valamennyi kölcsönnek elism erésére ; 6) E gy  millió frank- 
nyi házassági adomány köttessék ki Maria hgasszony részire. 7) 
M ihelyt Carlos Madridba lép , köteles leend az inquisitiót ellörleni 
(de hiszen nincs is ott, hacsak magával oda nem viszi). Efölött föl- 
tétien közbocsánatot osztand mindeneknek; 8 ) Carlos kötelezi m a
gát, hogy nyugpénzt ad mind a’ két királynénak, úgymint Krisztiná
nak és Izabellának; a ’ nyugpénz mennyiségét azonban a’ franczia 
kormány határozná m eg, ’s e ’ királynék Francziaországban fogná- 
nas lakni; ’s a ’t. (A’ hírlapok többnyire csupa költeménynek tartják 
mindezt ,  de mivel több ollyas megvalósult m ár, mit az újságok e- 
leinte puszta költeménynek tartottak, nem fölösleg e’ hir tudomása is 
annyival inkább, mivel a’ franczia király megnyitó beszéde igen világosan 
kim ondó, hogy a’ britt kabinettel Spanyolország ügye iránt nincs 
egy értelemben.)

A ’ N ouvelle-Minerve azt állítja, hogy a’ belga királyné jeg y 
pénze a’ civillistábol már kivan fizetve, ’s most csupán arról van szó»
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hogy annak visszafizetését a’ kamra helybenhagyja. Továbbá a 
rály kisebb fiainak apanage-át 18  éves korukon túl 6 0 0  ezer frankra 
szándék halároztatni, úgyhogy Joinville hg is már a v en a
nyit kaphasson. A ’kir. hgasszonyok egy millió fr. jegy v. kihazasitasi 
pénzre tarthatnak szám ét, ’s azon esetben, ha férjhez nem menné
nek, 1 5-dik evükön túl ugyanazon pénzmennyiség fizettetik nekiek.

Guizot azon beszédében, mellyet a fr. akadémiába fölvétel s 
kor tartott, a’ 18ik század philosophiája történeteit adta rövid váz
latban elő. Beszéde folytában erősen kikelt azok e llen , kik őt ellen- 
zendülési irányról vádlók, és szabadelmütlen szellemet tulajdoníta
nak neki. 6  az újabb pelilikai jogot a’ 18dik század philosophiájából 
származtató nyilványitván, -hogy ahoz ő valóban gyermekdedül ra 
gaszkodik. —  Ezután erős vonalmokkal rajzolá ama’ korszak író- 
jit, Montesquieut, Rousseaut, Voltairet, BulTont, Conclillacot, kik 
az ember ’s természet m élyét, ’s a természeti világot minden oldal
ról vízsgálák. —  ,

A ’ SEöjnai törvényszék előtt január 7dikén vétetett föl a 
Courrier Francais és Siécle kiadóji ellen bizonyos vád, melly az
zal terhedé őket, hogy múlt december 2Skán és 2 9 kén Meunier 
merénye alkalmakor olly ezikket közlöttek, mellyben a kormány 
tetteit illető gáncs és felelősség a’ király személyére háriltatik. —  
A ’ Siécle kiadója betegsége miatt maga nem jelenhetvén meg, ma
kacsságért kéthónapos fogságra s 2 0 0 0  frank birságra Ítéltetett, ellen
ben a’ Courrier Franeais kiadóját az esküitek vétketlennek nyil- 
ványi tolták; miért is a’ törvényszék őt fölmenté, ügy hiszik már most, 
hogy a’ kormány ezen ítélet következésében tán csak föl fog hagyni 
vádjával a’ Temps ellen, melly a’ Courrier Franeais bepörlött czikke- 
lyét csak lemásolta.

„Már bizonyos, így szól Paiv ministeri hírlap, hogy Meu- 
uier igen döntős vallomásokat tett. Ő titkos társaságokhoz tarto
zott, ’s neve a’ Blanquénál és Lamieussonsnál talált jegyzékeken is 
olvasható vala. Még arról is bizonyosakká vagyunk téve, hogy e ’je g y 
zékeken négy személy van Meunier névvel beírva, mellyek közül 
egy  Fridrik Déter keresztnevük Azonban ez utolsó név nem egészen  
olvasható, csak az első betű P. van világosan kiírva. Az ember meg- 
erősül azon hiedelemben, hogy e ’ titkos társaságok czélja királygyil
kolás volt; ’s mivel e’ vélemény egy királygyilkos nevének olly jegy
zékeken megjelente állal hitelesül, mellyeket olly embereknél leltek, 
kiket a’ törvényszék elitéit, ’s mint titkos társaságok tagjait hárhozta- 
to lt, a’ kormány nagy felelősséget vonna magára, ha a’ kamráknak 
megelőző rendszabályokat nem terjesztene elő illy borzasztó mere
l y  ek ellen.

Január 4kén Parisban st. Honoré külváros lakosit félelmes 
gáz-pattanás igen megdöbbente. Azon vas lap , melly a’ place Beau- 
veau-n egy csatornához a’ bejárást födte, olly iszonyú csaltanattal 
r ö p ü lt  a ’ l é g b e ,  h o g y  a z t C h a illo lb a n  is  .tisz tó n  lehete hallani, az 
ablaküveg- v a la m e n n y i s z o m s z é d h á z b a n  ö s s z e tö r t ,  e ’ fölött sű rű  füst 
é s  lá n g t ö m e g  k is é r é .  Mint m o n d já k , a’ p a tta n á st az okozá, hogy 
közel fekvő gázcsőkbül az utczai világításra gáz simult el valahogy, 
’s ezen csatornában gyűlt össze. De mikép gyulhatott m eg o tt, nem 
tudhatni. —

Nagy érdekkel beszélnek egy uj ünnepről, melly jan. ló é n  a’ 
Theatre Franyaisban* fogna tartatni. Ez Moliére születésnapja. Vala
mennyi más színház legjelesb tagjai részt fognak abban venni. E lő 
adási tárgyul „Bourgeois genlilhomme“ van választva, ’s valamennyi 
párisi színház küldöttségei meg fognak e ’ szertartáson jelenni. A ’ 
bemenet-ár kétszeres le s z ’s a bevétel JYloliere em lékére szánva.—  

A N G L I A .
A ’ Courier szerint valamennyi ministeri parliamentlag körle

velet kapott Bussell lordtól azon sürgető felszólítással, hogy január 
•kién a’ parliament-megnyitáson mulhatlanul jelen legyen, mivel a’ 
megnyitás után azonnal fontos tárgyak fognak szőnyegre jutni. —  A’ 
Brighton Herald szerint a ’ királyné, ki forró lázban szenvede, jan. 
8 án jobban érzette m agát, ellenben nyugtalanítók a’ Gloucester hg- 
né állapotjárul szóló tudósítások. —

Az utak már szabadulni kezdenek a’ nagy hófuvatoktól, a- 
zonban m ég folyvást táborként dolgoznak az emberek a’ hó-eltaka
rításon. E ’ tekintet Angliában olly uj, hogy csoportosan tódulnak 
nézni é ’ ritka látványt. Dover, Canterbury és London közt egyszers
mind szabályos szánozás is állíttatott, melly ritka gyönyörrel főleg 
a’ szép nem alig tud megtelni. Egyetlenegy júhcsapáson v. legelőn 
R om ney-M arshon 1 0  —  15 ezer darab juh veszett el a’ hóvihar 
miatt. —  Londonban most lágy idő éilván be, a’ hó olvadása miatt 
olly tömérdek piszok támadt, hogy a’ Courier állítása szerint a’ vá
ros némelly részeiben térdig söppedez belé az ember. ’8  ki hitte 
volna ezt Londonról! —

A ’ házasodások a’ szegényebb zsidó osztályok közt ‘London
ban igen megszaporodtak, és pedig egy társaság eszközlése tóital, 
mellynek egy fő részese az özvegy Rothschildné ’s melly a’ házas
sági szertartások költségeit magára vállalja. Ezen intézetet t. i. az 
hozd léire a’ vagyonosb osztályok közt, m ert azt vették észre, hogy 
a’ szegényebb zsidóság nagy része vad-házasságban él, és pedig 
csupán azért, mert nem képesek a’ házassági szertartások költségeit 
megfizetni, mellyek 5 néha 10  font sterlingre is fölmennek. Azon
ban ez intézet jótéteményei csak két hónapra terjednek, mert csak 
ezen idő alatt engedtetik meg mindenik zsidónak az ingyen háza- 
sodhatás Londonban. —

Szerkeszti H e J ni e c c y.

B E L  G I U M
A’ Moniteur dec. 14 érői az eddigi külügyi és tengeri minis

ter Muelenaere gróf elbocsáttatását jelenti, kinek helyét ideiglen a’ 
belügyi pótlandja. —  A ’ tanácsban törvényjavaslat terjeszteték elő 
a’ párviadalra nézve.; szerinte a’ kihívó 1— 3 hónapi fogságot’s 1 0 0 - 

3 0 0  franknyi bírságot, ki pedig a’ párviadalra okot adott 1 12 h.
fogságot ’s 2 0 0 — 1 0 0 0  fr. bírságot; ki ví, de sértés nélkül 3 — 18 
hónapi fogságot, ’s 3 0 0 — 15 0 0  fr. bírságot; ha a’ vett sebnek 2 0 -  
napi tehellenség következése , 4 — 24 hónapi fogságot’s 4 0 0 — 2 0 0 0  
fr. bírságot fogna szenvedni. Ha valaki holtan m arad , vagy 2 0  nap
nál továbbibetegeskedik: a’ vétkes fenyitő törvény szerint fogna meg- 

. ítéltetni. A' tanuk vagy secandansok szinte büntetés alá esnének.
S V É D 0  R S Z  A G.

Stokholmban valamint Kqpenhágában igen nagyon uralkodik 
az úgy nevezett influenza, mellyben maga a’ király ’s a’ királyi család 
több tagjai is szenvednek. A’ király egészségi állapotáról múlt év dec. 
30áu  még orvosi hirlemény is jelent meg, melly szerint a’ királynak 
nyugtalan éje volt, lázos jelenségekkel, efölött köhöge ’s hányásra 
ingereltetek, de minden más aggodalmat gerjesztő jel nélkül —  Az 
Aftonblad szerint dec. folytában számos ember meghalálozott gastrica 
és skárlát-lázos betegségben , ’s e’ halálozások többnyire a’ legjobb 
koruakon történtek, úgy hogy számos 3 0  észt. tisztviselő is vala kö
zöttük. A ’ kemény hideg hirtelen beköszönte. A’ színházban úgy kö- 
hécseltek az em berek, hogy az előadási hallani sem lehetett. —

N É M E  T 0  R S Z Á G
A’ ném et, ’s különösen a’ frankfurti én télt .politikai foglyok 

ínem  a’ legügyesb őrizet alatt tartatnak, mert minduntalan jelentik a’ 
lapok, hogy ismét meg ismét megszökött közülök néhány. Az Alig. 
Z tg  jan. 1 Irő l megint azt jelenti Frankfurtból, hogy hat politikai 
elitéit fogoly szökött m eg, pedig hihetőleg a’ börtönésszel vagy por
kolábbal együtt, mert azt sem lelik. A’ megszökött valamennyi ta
nuló volt, ’s az 1833k i áprilisi lázongás miatt 1836  oct. 19én hol- 
liglani fékház-büntetésre Ítélve; valamennyi 24 , és 25 év körül volt. 
Nem csak a’ porkoláb, de m ég az őrök is némi gyanúban vannak, hogy 
á' m egszökést ha nem segítették is,legalább ^gátolni vagy m egelőzni 
nem igen törekedtek. A’ megszökést Így  mondják történtnek: Az 
őrségnek fallal keritelt udvarába, hová a’ foglyokat szabad légre ki- 
szokták bocsátói, tüzfát hordottak m ég 10kén estve, lerakás u tán a ’ 
szolga a’ kaput nem csukta be, hanem csak madzaggal kötötte m eg, 
mit az őrök’s börtön-fölvigyázó tán akarva észre nem vettek. Ezután úgy 
latszik, hogy a’ szolga a’ foglyokat ezen udvarba hozta, és pedig 
hihetőleg nem az e helyen volt őr m egegyezése nélkül, honnan 
term észetesen könnyű vala nekik a’ szabadra suhanni annyival is 
inkább , mert nagy eső ’s hóförgeteg mellett sűrű sötétség volt. A ’ 
szolga maga is eltávozott ugyanazon órában azon ürügy alatt, hogy 
a’ foglyok szükségei pótlására valamit hozzon., de többé vissza 
-sem  tért.

S C H W E I Z .
Bern főhely dec. 31 kén költ körlevélben elbúcsúzik a’ Can

yonoktól, jelentvén, hagy a’ főhelyi ügyvitel 1 8 3 7 re  ’s 1 8 3 8 ra  Luzern 
'cantonra megyen által, egyszersmind megköszöni a’ bizodalom ’s 
hazai érzelem  több rendű bizonyságit, mellyeket B em  mint főhely 
súlyos ügyvitelei folytában a’ cantonok résziről tapasztalt; más kör
levélben pedig jelenti, liogyM azzini József és Ruffini Auguszt János 
.politikai menekvők, a’ schweizi franczia követ szolgálat-készségénél 
fogva, útleveleket nyertek Francziaországon szabadon végig utazha- 
tásra. Azért is arra kötelezek magukat, hogy Schw eizot azonnal 
^elhagyják.

E  L E  G Y H I R.
Tudósítások szerint Konstantinápolyból múlt év dec. 2  Irő l 

só dögmirigy a’ folyvásli enyhe időjárás miatt m inda’ törökség mind a’ 
frankság közt félelmesen őregbül ’s pusztít.—  Hogy dulásiról fogal
munk legyen, élég azon körülményt idézni, hogy a’Donizetti karmester 
felügy elése alatt levő nagyúri hangászkarból, melly 5 0  személyből 
álla, harminczhét a’ dögmirigy áldozatja. —  Hassan Mazher efendi 
is, a’ M oniteur ottoman uj szerkesztője, ki a’ meghalt Rlaque helyébe 
lépett, szinte martaléka lön a’ dúló ragálynak. —

A luknos i király líeletindiában jelenleg amazon-sereg-szer- 
keszléssel foglalatoskodik, melly 3 ezredből fogna állam’. Az elsőben 
fiatal hajadonok;a’ más kettőben férjhez ment asszonyok vannak ’s 
ez  utolsó osztályra hizá ön fölséges személye őrzését.

Hermann orgona-és erőmüvész Riesenbachban(Sileziában) olly 
toronyórát,készített,melly már 6 év óta pontosan jár minden felhúzás 
nélkül ’s a ’ művész állitása szerint m ég egy századig pontosan járatul.

Azon elefántcsont ülőszék, mellyet Gusztáv Wasa, Lübeck 
váróstul kapott, Schinkel svéd kamarás urnák 5 8  ezer forintért ada
tott el. —

Föl van számítva, hogy Napoleon alatt 3 milliónyi em ber for- 
'diUatoü hadi szolgálatra, kik közül 2 ,1 9 7  400 lón áldozat. —- L on
donba naponként 20  ezer ember érkezik, ’s ugyanannyi távozik.
P É N Z  K E L  fc)T B ecs, jan. 2l éu:  5 pCeni«* • t*t'‘,k ° t®Jorrtíny  99 5 / 8 : 4 

pCentes 75 1 / 4 ;  —  1820dki kölcsön 1<>0 frtoa 
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F 0  (.; J, A L A T: Magyarorizág (kinevezések; kisdedóvó intézeti gyűlés ; jótékony czélu kőszegi hangverseny ’s losonczi szinmutatvány; Pozsony küldöttsége a’ 
vas-ut tárgyában ; ni. tud. társ.) Spanyolország (a’ kormány hallgatása’s ingékonysága; Er. San-Miguel Madridban ’s kifakadásaa niinisterium ellen; Curchil; 
és Kirby panazsa ’s önvédelme; a’ christinok és larlosiak ujabh hadi intézvényei; Francziaország (a ’ követház válaszfelirása egész terjedelmében, ’s egyes 

czikkek fölötti vitatkozások). Amerika (Jackson bucsu-küldeményének veleje ) Elegyhir .Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A R .  O l i S Z A  G.
0  cs. k. fölsége a’ in, udv, kanczellariához érkezett jan, Tki 

legf. határozata szerint Krautmaim Józsefet a’ n.szombati egyh.hely- 
tartóság (vicariatus) titoknokát \s Hekker János vadkerti lelkészt az esz- 
lergami íőkáplalannál kanonokokká méltóztatott nevezni.

A’ Kisdedovó intézetet Magj arországban terjesztő Egyesületnek 
fein*. 5én reggeli 10 órakor a' ÍVeinzeti-Casino kisebb teremében tar
tandó Ill.ik közgyűlésére a’ részes tagokon kívül a’ Hazának minden 
lelkes íija és leánya tisztelettel hivatalos a’ Választottság’ nevében.

K ő s z e g r ő l  ezt Írják jan. 17én: Édes érzés a’ szerencsétlen
nek enyhítést ,  a’ szenvedőnek segédkezeket nyújtani. E ’ nem es 
ösztöntől buzdíílah a \ asinegye szépeinek néhány joleshjei tűzvész által 
tönkre juttatott több adózó család némi fölsegittelésére egyesülve, 
az emberiség barátit, ’s művészet kedvelőjit f. jan, isikén egy, K ő
szegen adatott hangversenyre meghivák. —  llly jótékony vállalat 
előre is a’ legszerencsésb sűkerrel kecsegtele ugyan , azonban leg- 
édesb voll azon meglepetés, melly e ’ várakozást annyira fölülmúló 
mind az üsszesereglelt közönség nagy számában, mind a’ szeren 
csésen választott darabok művészi ügyességgel történt előadásában. 
A ’ hangverseny tárgyai M ayseder, Rossini, Bellini, Krummer, 
Czerny ’s t. remekművei valának, remekül játszva. ’S ha talán a’ hall
gatóság férfi része azon kellemektől meghalva, mellyekel a’ term é
szet a’ játszott szépekre olly bőkezüleg árasztott, elfogult bíráknak 
látszatott, inindazáltal a’ művészet avatoltabbinak ítélete szerint is , 
a’ karzalrul lábaikhoz hüllőit virágfüzérek az előadási ügyesség ’s 
bájnak igen érdemiéit tanujelei valának. ’S e’ köz méltánylattal n e 
mes sziveiknek a’ hazai közönség előtt is áldozni azon rem ény buz
dít, hogy honunk több leányi is, a’ sors azon ajandékit, mellyekkel őket 
számtalan ezernyi fölött megáldá, Ínséggel küzdő embertársaik fölse- 
gélésire hasonló nemes buzgalommal használni szíveskedjenek.

L o g o n c z :  f, jan, 4én egy itteni műkedvelő társaság , a’ 
helybeli kórház tőkéjét nevelendő, a ’ m. t. társ. által másod-jutalmat 
nyert vígjátékot, Jakab István „falusi lakodalmát “ ad á , a’ nézők 
teljes elégetésükre. Mi szép törekvés, mulatsági tárgyul is olly n e 
mes és jótékony irányt tűzni ki, mi által a’ szenvedő em beriség szük
ségei enyhiltetnek, ’s azon öntudattal áldozni az öröm nem tőjének, 
hogy ez , az élvezet pillanatában is egy magasb és szentebb hata
lom nak, az einberszeretet tiszteletes törvényének hódol.

$ E s z é k e n  folyó év január Isőjén Adamovits János fölszó- 
litására egy részvényes társaság Casinot nyitott, melly azon este 
czélszerüleg vala kivilágítva, s víg lakomával megünnepelve. Ez alka
lommal Széchenyi István gr. képe ünnepileg az olvasó-szobába föl
függesztetett. Már is 13 folyóírást tart. v

P °  z s o n y ; A’ Pozsonyiul Bécsig építendő vasút tárgyában, a’ 
város kapitánya vezérlete alatt Bécsbe érkezett városi küldöttség, 
minden magasb hatóságtól, mellyek elibe f. h, I r é n  járult, ú g y fo - 
gadtalék, hogy alig lehet kétség e’ dolognak óhajtóit sikerülendése 
íelől. —  A folyvásli vastag köd ’s enyhült hideg annyira ineggyen- 
giték a’ dunát fedező jégsikot, hogy azon terhes kocsikkal járni 
már nem bálorságos.

H e g y  a l j á r ó l  köv, Írnak; a’ múlt 1 8 3 6 U  borok, ha szá
mos hordót nem töltöttek is, de mivel a’ szőlő igen jó időben sze
detett: igen jó , különösen jól iható ’s tartósságot Ígérő bort adott. 
Az aszú is megfelel a várakozásnak, mert eléggé megért ’s penész 
nélküli szőlőből készülvén, tökéletes édességü. Az 183öki borok 
is szépen megtisztultak ’s kellemes asztali italt adnak, A tél inkább 
sáros mint fagyos; a vetés és szőlő szép reménnyel biztat ; széná
ban szükséget nem látunk ; marhánk egészséges, —  Az epemirigy 
8 . A. Ujhelyben mutatkozott ’s mintegy 50  személyt el is ragadott 
múlt decemberben; de már ez is megszűnt; szóval a’ líegyalja a’ far
sangi napokat elég vígan tölthetné, ha még nagy mennyiségben m eg
lel«) 1822, 2 3  —  3 0  s 3 1 —  3 4 diki kitűnő jóságu máslásborait 
illő áron eladhatná.

Magyar tudós társaság. Em lékezetbe hozalik új ra ,  hogy 
az 1 8 3 * ki d r á m á i  j u t a l o m é r t  (100  arany) versenyző s z ő 
ni o i’ u j á t é k o k  beküldhetésének határnapja f. évi martins’ 2 4 ke. 
A tisztelt irók kéretnek, hogy munkáik idegen kézzel, olvashalólag 
és csinosan Írva, lapozva, kötve és szokás szerint a’ szerző’ nevét 
rejtő jelmondalos levélkével ellátva legyenek. Másnemű kéziratok, 
’s mellyek az említett napon lul érkeznek, nem vétetnek számba. Pes- 
ten, jan, 2Gkáll. 183#'. B«'. s eh edel  Keren ez, titoknek.

(Óváros, Kigyó-ntc/.n, 403 sz. h. ló emel).
S P A N Y 0  L 0  11 s  Z  A G,

Madridban általányos a’ panasz és zugalom a’ kormány hall
gatása ellen, mi szerint a’ bilbaói történetekre nézve folyvást bizony
talanságban hagyja a’ közönséget. Már dec. 2öke óta nem jelent meg 
hivatalos közlemény, ’s míg eg y  részről a’ győzelmeseket égig 
magasztalják, más részről tilkolódzni látszanak a’ történlek körülmé
nyivel azok elölt, kiket azok leginkább s legméltóbban érdekelnek. 
L eh e t, hogy e ’ figyelm etlenséget, vagyis a’ közönség mellőzlét az

arra gon iái ügyek okozzák, mellyek a’ kormányt igen nagy aggoda
lomba ejlék. Evaristo San-Miguel ugyanis m egérkezett a’ fővárosba, ’s 
cortes-ülésben indulatosan megtámadd szószékről a’ m inistereket, 
hadsereg iránti gondatlanságuk miatt. E lőterjesztéséből kitetszik az 
arragoniai katonaság szerfölött sanyarú h e ly ze te , ’s az elégülellen- 
ség , zavar és féktelenség naprul napra növekvése. Szavai viszhang- 
ra leltek a’ kam rában, ’s ügyét vódőleg számostag kikelt a’ ministe- 
rium e llen , melly mint m ondják, letiltá a’ gyorsírót az eleve tartott 
beszédeknek cortesgyülési ludósitásiba fölvételéiül; m ert fél azon 
benyomástól, mellyel ezek a’ közönségre tennének. Egyébiránt nem 
csupán Arragonia a z , hol a’ szükség miatt munkállanságban tesped 
a’ katonaság, Hibero és Narvaez osztálya (tehát nem Alaixé) m egér
kezett ugyan Burgosba, de ismét annyira kifogyott mindenből, hogy 
tovább indulhatása idejét pénzbeli segély-érkezés határoz and ja el. 
Az angol segédsereg egy hajszálnyival sincs jobb helyzetben. C hur- 
chil és Kirby ezredesek e ’ miatt végkép is búcsút vőnek a’ spanyol 
szolgálattal; ’s az előbbi, egy a’ M. Chronicle szerkesztőjéhez köz
lés végett küldött önigazlási iratában m ég jövendőre nézve is meg 
fosztottnak vallja magát a’ körülmények jobbra fordulási reményétől. 
A ’ christinok mind e ’ mellett is álla lányos ütközetet hirdetnek m ég e’ 
hónap folytában, mit a’ carlosiak, ha e ’ részben egy üurangobul é r 
kezett levélnek h ihetni, harcz-szomjazó lélekkel ’s örülve hallanak. 
Mintegy inlézkedőleg, d. Sébastiarynár el is osztá sergeit két ré sz 
r e ,  mellyek egyike két biscayai ’s öt castiliai, másika pedig öt na- 
varrai zászlóaljbul és Bioja első csapatjábul áll. E ’ megosztás azon
ban aligha kedvező sükerü lesz olly pillanatban, midőn a’ christinok 
épen az ellenkezőn munkálkodnak ’s minden erejüket egyesitni a- 
karják. —

F R A N C Z I A O R S Z A G .
A’ követházban jan lO én a ’ biztosság előterjesztő köv. tar

talm ú válaszfelirási jav as la tá t; „S íre! Azon pillanatban, midőn föl- 
séged  magának ’s nekünk szerencsét készült kívánni status-inléz- 
vényink e rő sü lésén , nem zeti gazdagságunk gyarapodásán, ’s F ran - 
cziaország javára közös törekvésink sükeres lé tén , alacsony gaz 
gyilkos m erény fenyegeté fels. a’ hazára nézve olly drága életét. 
E ’ fájdalmas körülm ények közt első kötelességünk bosszankodá- 
gunkat kifejezni e’ gazte tteken , mellyek ugyan, mint látjuk, fels. 
szive szilárdságát nem rendíthetik  m eg, de mélyen e lszom orítják , 
ha m eggondoljuk, hogy fejs. csak azért van tűzve ki gyilkos m eg
támadások ez ó ljáu l, m ert alkotmányunk szentségét érintetlen meg- 
tartá. Van még e g y m á s  kötelességünk is teljesítendő, melly vi
gasztalásul szo lg á l, szomorú komoly v igasztalásul, mint illy kö
rülm ények közt illik ; azon kötelességünk t. i . , hogy F’rancziaország 
nevében egész Europa előtt hirdessük, mikép a’ júliusi zendülés 
által behelyzett uralkodó nem zetség tul van gonosztévö m egtám a
dások körén ; mikép a z , fels. ’s mi esküvésünkön alapulva ’s egy 
felvilágult nép sz e re te ttre  tám aszkodva, olly rendülhetlen , a’ mii
lyen népszerű. Fölséged rem ényű , hogy a’ béke Európában hosz- 
szu időre biztosult. Mi örömmel osztozunk e’ rem ényben , *s F ran - 
cziaország szerencsét kíván m agának, hogy szilárdsága és bölcse- 
sége által a’ közbéke fentartására közösen dolgozott. Teljes visz- 
szaállása diplomatái bontakozott kapcsunknak az éjszakamerikai s ta 
tusokkal azon rem énnyel biztat, hogy ezentúl e’ két nem zetet 
semmi viszály sem  különzendi el. Pillanatnyi m eghasonlat háborító 
azon rég i szövetséget, melly Krancziországot és Schw eizot egye
síti. A’ hozzánk bocsátott m egnyugtató felvilágitások a’ jó egyet
értés t e ’ két ország közt ismét helyre hozák, mellyhez a’ szom széd
ság , az érdekek egyenszerüsége ’s hosszú barátság em lékezete 
kölcsönös bizodalmát is parancsol. Panaszoljuk fölségeddel, hogy 
Spanyolországban a’ pusztító polgárháború folyton tart. Franczia— 
ország m egindult a’ lissaboni s madridi súlyos esem ények által,  de 
rem ényű , hogy a’ népek bölcsesége 's té t-e re je  által a’ félszigeten 
az alkotmányos monarchia győzend az őt fenyegető veszélyeken. 
Mi bensőleg kívánjuk a’ diadalmat il. Izabella királynénak, ’s biz
ton várjuk,  hogy fölséged benső egyesülése Xagybrittannia ki rá
lyával, ’s állhatatossága a’ négyes szövetség teljesítésében, Spanyol- 
országot az ellenzendülés szerencsétlenségből megm entendik. 
Fels. kormánya Francziaország érdekeit ’s érzelm eit helyesen fo
ga föl, midőn azon áldozatoktól ’s kiszámíthatatlan következéstől 
m egőrző , n iellyeket fegyveres avatkozás Spanyolország bel ügyei
be okozhatna. De Francziaország bátorságát ’s becsü letét m inden
kor tiszteltetni fogja, ’s kalonáji, ha fegyverre híná azoka t , di
cső zászlóink alali m indenüvé elm ennének hazájokért vérüket on
tani , de mire csak parancsoló szükség esetében fognának felszólit- 
tatni. M inket, mint fe lségedet, m élyen szoinorítnak a’ fájdalmas 
veszteségek Afrikában. Katonáink kénytelenülve az elem ek ellen 
harczolni, a’rongálásokkal és szenvedésekkel szem közt, szintolly bá
torságot m utattak, m illyet a’ harezokban; mit Francziaország e- 
gyenlően m éltat. Fels. másod-fija követé a’ thrónörökös nem es pél



30
dáját, ’s' mi szerencsét kívánunk neki, a’ sereg veszélyeiben e ’ 
rövid de fáradságos táborozás alatt osztakoztáért. Fels, kormánya , 
midőn fegyverinknek az őket illető tulnyomadekot, birtokinknak pe
dig bátorságot szerzeni buzog, egyszersmind ama’ szintolly vá
ratlan mint szererencséllen esetek  okát kinyomozandja, mellyet 
mindnyájan panaszlunk.

„Egy nagy város egy olly esztelen mint vétkes zendülési 
merényt lála falai közt. — A’ tehetetlen erőködés megmutatá, hogy 
vitéz sergünk hűségét, ’s a’ nép jő érzelm ét semmi sem rendítheti 
meg. Remélijük, hogy ennj i sükerellen vállalati tapasztalás végre el
fogja bátortalanitani a’ szenvedélyt. Az idő haladási már m egenge
dés fölségednek szive sugalmait követni, ’s az alkotmányos királyság 
legszebb jogával élni; megbocsátván azon férfiaknak, kiket a’ törvé
nyek büntetése é r t , mellyeknek uraságát elismerték. így tudta fels. a’ 
kegyelmet szilárdsággal párosítani; meily által a’ nyilványos rend ó- 
talmára hozott törvények szent sérülhetlensége biztosul. Mi szor
galmasan foglalkozandunk az elünkbe terjesztendő törvényekkel, mel- 
lyek közül némellyek fels. fenséges családját érdeklik. Pénzügyünk 
szerencsés állapotját a’ bevételek fölöslege kimutatja. A ’ tőkepénzek 
pillantatnyi hijánya késleté azon óhajtás teljesítését, mellyet az utol
só ülésben az országos adósságokra nézve kifejeztünk. Köszönjük föl
ségednek azon biztosítást, hogy ez óhajtás teljesülésbe menend , mi
helyt a’ körülmények kedvezőbbek leendnek. Némelly helyeken szük
séget szenvedtek ugyan, de azt fels. jótékonysága enyhíteni siete, lle- 
mélljük, hogy e’ szerencsétlen megakadások csak mulékonyak, ’s a’ 
nemzeti gazdagságmegszaporodása Francziaországbanmindenütt elő- 
mozdilandja a’ nép jóllétét. Fölségedarra szólít föl, hogy Franczia- 
országot munkák ’s építések állal tiszteljük m eg , inellyek az utóvi
lágnak a’ tudomány és nemzeti jóllét előlépteit nálunk tanusitsák. A’ 
munka már meg van kezdve és szerencsés foganat érve* a’ nyugolon 
megnyitott országiakkal status-inté zvényink szelleme a’ kereskedés» 
sei ’s ipar-munkássággal e ’ vidékig hatolt. Mi e’ fontos tárgyakrul élőnk
be adandó javaslatokra szorgos figyelmet forditandunk, és szerencsét 
kívánunk magunknak a rra , hogy a’ júliusi zendülés által a’ szabad
ságnak erkölcsi tekintetben minden jótékony következésivei az anya
gi jóllét hasznai is szövetkeznek. Nem hallgathatjuk el, hogy e’ sze - 
rencse-reményekhöz akaratunk ellen még szomorú gondolatok is já
rulnak, ha azon veszélyekre gondolunk, mellyek ez évben kétszer 
fenyegették föls. fejét. És még is, ha nyugott szemmel tekintjük a* 
társaság állapotját, ha látjuk, mikép óvaték meg Francziaország uj 
zendülésektől, annyi bölcseség a’ nem zetben, olly polgári bátorság 
a’ királyszéken és közelében, hogy hódolását a’ haza iránt folytassa, 
olly család, mellyet a’ nemzet óhajtása ezentúl sorsainktól elválaszt
h a tn i uralkodó nemzetséggé magasított; ekkor, s ire , nem hihetjük, 
hogy a’ gonoszság képes lesz a ’ biztosság ennyi alapján diadalmas
kodni, és Francziaországot meggátolni azon legfőbb java elérhe
tésében mellyet a’ gondviselés valamelly népnek adhat, úgymint a’ 
rendéiül és szabadságéiul nemzeti kormány alatt. “ —

A’ pairkamra ülésében jam 9én előkerült a’ felirás vitája a’ 
kir. megnyitó beszédre. Azon helyet kivéve, hol M eunier gyilkos 
merényéröl szó van, az egész felirás nem egyéb a’ megnyitó beszéd 
viszhangjánál. A’ vitázatot Dreux-Brézé marq. legitimista kezdé meg, 
’s nagy élénkséggel tartott beszédében köveik, kérdéseket intéze a' 
ministeriumhoz: 1) Mi volt oka az utolsó ministerválto ásnak? 2) 
Milly másitásokat fog e’ változás Francziaország ügyei ’s viszonyai
ban okozni? 3) Vissza fogják e magokat a’ ministerek a’ Spanyol- 
országgal fönlevő kapcsolatiul vonni? 4) Történt e Francziaország 
részéről közre munkálat az utólsó ellenzendülés alkalmakor P ortu 
gáliában? 5) Megkívánták e Angliától azon Ígéretet, hogy St. Se- 
bastianból a felszigeti polgárháború végével ismét kitakarodjanak? 
E ’ kérdésekre bő beszédben a’ ministerelnök, ’s a’ külügyminister, 
Mólé gróf válaszolt, ’s az első kérdésre oda nyilatkozott, mikép a’ 
ministerváltozásnak a’ négyesszövetség nagyobb vagy kisebb kiter
jesztése volt oka. A’ múlt ministerium e’ négyes szövetséget na
gyobb kiterjedésben óhajtotta ’s akarta végrehajtatni, mint azt a’ ki
rály engedé. E ’ tágabb kiterjesztésre az angol kormány által szólit- 
tatolt föl. Mólé megvallja, hogy elsőben Francziaország kormánya 
akart szélesb terjedékü segélyt vinni Spanyolországba, mit akkor 
Anglia nem engede m eg, ’s midőn Anglia azt kiváná, hogy F ran
cziaország némelly erős pontokat foglaljon el, névszerint, hogy Pas- 
sagest őrséggel rakja m eg, akkor Francziaország azt tenni vonako
dott. Az uj ministerium nem akar semmi tettleges fegyveres be
avatkozást Spanyolország ügyeibe, mivel azt a’ négyesszövelség be
tű -érte lm e épen nem kívánja azután pedig, mert az Francziaország- 
nak tetemes áldozatokba kerülne. A’ fádik kérdésre azzal felelt, hogy 
a’ íranczia kormány kül-politikájának alapjául az angol szövetségei 
állította, mondván, hogy egész Europa csende veszélyben forgana, 
ha e’ szövetség felboinlanék vagy ingadozna. Egy úttal kimenté A n
gliát azon vád alul, mintha Francziaországot a’ spanyol ügyekre n éz
ve meg akarná csalni. 3dik kérdésre azt válaszolá, hogy a’ franczia 
kabinet mindenkor kész támogatója maradand a’ spanyol királynénak 
’s monarchiának, anélkül azonban, hogy közre munkálva tettleges 
részt vegyen a’ polgári háborúban. ’S ha egykor kénytelen is azt 
tenni, saját zászlója alatt fogná tenni. —  A’ Portugáliát tárgyazó 
kérdésre röviden csak az volt válasza, hogy Francziaország ott sem 
akart a belügyekbe avatkozni, hanem csak támogatni a’ királyné 
kormányát azonképen, mint Spanyolországban, ’s főleg a’ királyné 
személye bátorságositása volt az, mi a’ Lissabon előtt tanyázó hajó
hadnak utasításul adatott. —  A’ constantinei szállítványhadról okkor

szóland, midőn az majd a’ költség vitájakor még egyszer szőnyeg
re kerülend. Mólé gróf után még de lloissy d’ Anglais marquis és 
due de Noailles szóltak hason értelmüleg Dreux-Brézével, igen ostro
molván a’ kormánynak Spanyolország iránti politikáját. Ezeknek 
Broglie hg válaszolt, a’ kormány politikáját védelmezve. Jan. lO én  
a’ felirás egyes czikkei vétettek vitába, ’s miután még Soult marsai 
is az előbbi ministerium által szándéklott közre munkálás ellen nyi
latkozott a’ spanyol ügyekben, egyenes és hathatós beavatkozást 
pártolván, Guizot fölkelt, ’s a’ mostani kormány politikája alapjául 
következő eszméket állított: 1) Hogy Izabella királyné kormánya 
ne olly egyenesen és olly hathatósan támogattassék, mint azt F ran
cziaország érdekei megengedik; 2) Hogy soha Spanyolország bel- 
ügyeibe ne avatkozzék, hanem a’ kereskedés szabadságát, ’s azon 
képességet megtartsa, mellynél fogva visszaléphet, mikor akar. A' 
vitázat végével a’ felirásjavaslat, mikép azt a’ biztosság előterjesztő 
9 8  szóval 11 ellen elfogadtatott. —

A’ pairkamra felírását számos tagú küldöttség jan. 11 én 
nyújtotta át a’ királynak. Miután Pasquier gróf azt felolvasá, a’ 
király rövid beszédben megköszöné a’ pairkamra iránta viseltető 
érzelm éí.’A —  követházban jan. i2 é n  többek szólta után a’ felirásja- 
vaslatról a’ sor Duvergier de Mauranne urra került. Bő beszédé
nek vége élénk megszakasztásokra és zajra nyújtott alkalm at, 
mivel a’ spanyol legújabb zendülést la Granjában, melly az 1 8 1 2 k i 
alkotmányt visszahelyzé, roszalta , ’s az Estatuto reált a’ mostani 
franczia alkotmánnyal hasonlította egybe. Beszéde vége igy hang
zott: „ E ’ szószéken már többször beszéltek olly férfiakról, kik 
noha hívei a’ mostani korm ánynak, mégis minden alkalmat m e g 
ragadnak a’ status-hatalom  elleni zendülést ’s az ezért vádlottakat 
a’ törvényszolgáltatás ellen pártolni. Ok félték a’ nem zet becsü le
tét, ’s ha a' bosszantott ország törvényes elégtételt kíván, pártol
ják a’ boszantás szerzőit. Ük a’ zendülés ellenséginek, a’ bennün
ket kormányzó charta barátinak, a’ fejetlenség elleneinek m ondo
gatják m agokat, még is, ha egy szomszéd népnél a’ miénkhez 
majd hasonló alkotmányt féktelen katonaság lerontja“ (hosszas fél
ben szakasztás nagy morgás által.) Szózatok balról : De Krisztina 
királyné megesküdött ám a’ corlesi alkotmányra ’s azt végre 
is hajtja. —  Más szózatok a’ balsó padokrul: „Granjában csak 
a’ kir. rendelést buktaták m eg , nem az alkotm ányt.“ Odilon-Bar- 
ro t:  „E z  is ajándékozott (octroyée) charta volt, mint XVIII. L a
josé ’s X Kár oly é .“ Duvergier de Hauranne ismétlé kifejezését, ’s 
midőn a’ spanyol megbuktatott estalutot ismét a’ franczia alkotmány
hoz állitá hasonlónak, Odilon-Barrot kereken ellenmonda neki, m i
re újra nagy zaj támadt. Glais-Bizoin: „A z  is határtalan statusha- 
talom által feltolt alkotmány volt, épen mint X. Károly rendelései, 
mint a’ júliusi rendelések .“ Duvergier de Hauranne: „Ön helyes
li tehát a’ la granjai történeteket?“ Balról szózatok: „Igen , igen!“ Egy 
szózat; „K risztina királyné maga is illeszkedik azokba.“ (lárm a) 
Duvergier de Hauranne: „Önök helyeslik a’ la granjai esem énye
ket; én utálom azokat.“ Szózatok: „Kinek hogy tetszik.“ (Chacun 
a son gout.) Más szózatok: „E ngedjenek szólani! “ Glais-Bizoin: 
v Mi dicsérjük a’ kir. rendelés (estatuto) m egbuktatását.“ Elnök: 
„Engedjék a’ véleményt Spanyolországrul szabadnak; szabadon kell 
a’ franczia ügyekről szólhatni, ’s még nagyobb joggal és szaba
dabban más országokról.“ Duvergier de Hauranne:  „ E n  m egenge
dem, hogy szabad e’kamrában a’ la granjai eseményeket dicsérni; de í zt 
is hiszem, hogy azokat gáncsolni is szabad.“ Számos szózat: „Igen 
ig en ! “ Odilon-Barrot: „Mi csak az összehasonlítást nehezteljük; pedig 
nincs hasonlat az estatuto’s lS 3 0 i  alkotmányos chartánk közt.“ M ások: 
„Engedjenek szólni!“ Elnök : „Duvergier de Hauranne urnák felelhetni 
m ajd, a’ mi takarnak:  de mindenek előtt mindenki véleményének 
szabadnak kell lenni.“ Duvergier de Hauranne: „A’ la granjai tö rté
netek nagy szerencsétlenség: bár magasztalják is azokat, mint tetszik, 
szerencsének.“ —  Egy szózat balró l: „Xem arról van szó ; folytassa 
tovább.“ Duvergier de H auranne: „Mondom, hogyha szomszéd o r
szágban féktelen katonaság egy a’ miénkhez majd hasonló alkotmányt 
megbuktat, a’ fejetlenség ezen állított ellenségei megtapsolják azt. —  
Ok utálatot fejeznek ki a’ politikai gyilkosság iránt, de ha a’ politikai 
gyilkosság m eg van próbálva, semmit sem mulasztanak el a’ gyilkosra 
minden részvétet fordítani, ’s vélkétül azon erkölcsi m egbélyegzést 
elvonni, melly inkább képes volna másokat bősz utánzástól visszatartani. “ 
(Uj ’s élénkebb megszakasztás.) Szózat balról: „Ki ellen intézi Ön e* 
szem rehányást?“ (hoszu zaj) Más szózatok ugyanonnan : „Nevezze 
ineg Ön a’ gyilkosság ezen dicsérőit; adja föl hangosan; adja elő 
beszédeiket!“ E gy tag: „Ez megbántás a’ gyűlés egyik részére.“ 
Duvergier de Hauranne hasztalan ügyekezék magának csendet nyerni. 
A’többség tagjai: „H alljuk,halljuk!“ A ’ baloldalról: „Rendre, rend
re !“ Az elnök, miután sokáig csöngete tt: „Uraim, uraim!“ —  (egy 
pillanatnyi csönd.)— „Önök tévedésben vannak.“ Szózat balról: „Nem, 
nem , rendre!“ E lnök : „A ’ szónok nem akarja az e ’ falak közt e l
mondott kifejezéseket szemrehányással illetni, ő csak a’ kün ejtett ki
fejezéseket érté .“ —  Szózat balról: „N em , nem ! a’ ezélzás igen 
világos volt.“ —  (A* zaj mind inkább növekszik.) Duvergier de Hau
ranne: „Azok tehát, kik félbenszakasztnak engem , nem olvasták, 
mit némelly újságok Alibaud merénye után írtak ?“ Ugyanazon szóza
tok: „Ön nem újságokról szólott: rendre!“ Az elnök nyilványitá, 
hogy a’ szónok a’ kamra tagjait nem akará érteni, mit Duvergier de 
Hauranne is erősitett. Miután a’ csönd lassanként helyre állolt> Duver
gier de Hauranne nyugotlan végzé beszédét. —

A’ követházban jan. I3 á n  a’ felirás általányos vitájának vég«



31
szakadt. Ulólsó szónok Garnier Pagés volt sürgetvén többek közt a’ 
visszarettentő törvények eltörlesztéset, mellyeket a tapasztalás haszon
talanoknak és sükeretleneknek mulat. Gáncsolta Bonaparte Bajos sza
badon bocsállatását, azt állilván, hogy az utolsó politikai megkegyel- 
m ezésekkor részrehajlást mutattak. De hisz az a’ mostani ministerekre 
term észetesen kedvező előzm ény, hogy X. Károly ministereinek 
megkegyelmeztek anélkül, hogy kikötéseket tűztek volna elejékbe, 
m ert nem tudni,mi történhetik m ég később. (Közös kaczaj a’ minis- 
téri padokon.; „Az ország jóllétéről is beszélnek, úgymond tovább, 
de hisz szembetűnő kereskedési krisisben vagyunk“ —  „Nem, nem!“ 
a’ centrumban. Garnier P agés: „Nos annál jobb, örülök e’megszakasz- 
láson. Be ha nincs kereskedési krisis, kérdezem pénz-ügyminister 
ural, mi gátolja őt a’ múlt évben m egígért kamat-csökkentés eszköz
lésében?“ (Közös kaczaj) végzetül a’ spanyol ügyekre térve azt mond
ja , hogy a’ franczia kabinetiül l í  Izabella királyné kormányának adott 
segély említést sem érdemel. A’ felírás egyes czikkei vitájában 14én  
’s 15én a 3 dik szakaszhoz, hol Europa béke-biztositásáról van szó, 
ezen hely után : „Eölséged reményű, hogy Europa csendé hosszú időre 
biztosítva van; mi örömmel osztozunk e’ rem ényben, és F rancziaor- 
szág  szerencsét kivan magának, hogy szilárdsága és bölcsesége állal 
a’ világ csende fentartását elősegité“ Odilon-Barrote’toldalékot javas
ló * E ’ nyugalom soha erősebben biztosítva nem lesz, mintha a’szer
ződések állal szentesített jogokra támaszkodik, ’s e ’jogok közt Fran- 
cziaország sohasem  szünend meg a’ régi lengyel nemzetiség tagainak 
adni az elsőséget. E ’ toldalék, szavazáskor minden további vita nélkül 
189 szóval 1 8  ellen elfogadtatott. A ’ schweizi ügyeket ’s viszo
nyokat tárgyazó hely hosszabb vitára nyújtott alkalmat, melly közben 
a’ minisleriumot gyakran felszóliták. A ’ tanácselnök ’s kühninister 
azzal felelt e’ közbeszólásokra, hogy a’ kérdésben forgó ügyek m ég 
a’ múlt ministerium alatt történvén, minthogy azok közül, kikből az 
állott, a’mostani ministeriumban senki sincsen Gasparin-en kívül, 
ki akkor álstatustiíoknok vala ’s ő mint oily an, felelősséggel nem tarlozi k; 
ehez képest a’ mostani ministerium ez ügyekrül fölvilágitást nem is 
adhat. A ’ v i t ae’ tárgyban m ásnapra halasztatván, e ’ napon felolvas- 
tatolt a’ múlt ministeriumban volt belminisler, Montalivet gróf, levele 
a’ ministertanács elnökéhez, mellyben a’ felelősséget a’ schweizi ügyek
ben egészen magára vállalja, ’s egyúttal aztm ondja, hogy e ’ dologban 
egyredül Francziaország becsülete ’s a’ király személyes bátorsága for- 
ga szemei előtt. Többet nem mondhat, 's e ’ tartózkodásában mindenki 
elfogja ismérni az alkotmányos kormány igazi elveit, mellyek szerint 
a’ király helyeit a’ minister vállalja el a’ felelősség terhét, —  mint 
itten Montalivet g ró f, mert a ’ mi történt, annak eszközlője Lajos Fii- 
löp volt; ’s a’ kamra e ’ nyilatkozáson megnyugodt. A ’ schw eizi ügye
ket érdeklő hely minden másitás nélkül elfogadtatott. A ’ spanyol 
ügyekrül is hoszszas vita keletkezett, mellyben Mólé ministerelnök 
majd egy óráig beszélt, Thiers pedig harmadfélig.

A’ j. des Débats, nem helyesli a’ C ourrier pőré t, ’s m egelé- 
gü lését fejezi ki vád alul fölmentetésén. „A ’ Courrier F rancain , 
igy szól mint előre mondottuk, az esküitek  által fölm enteleit. 
Törvényes ugyan és szükséges a’ sajtószabadság visszaéléseit, ha 
az ország csöndét komolyan koczkáztatják, szoros féken tartani;  mi 
ezt hangosan és százszor is m egism értük; de a’ sajtószabad
ság törvényes jogait is mindenkor és mindenki ellen védelmezni 
fogjuk, bárki legyen  az. Mi , azt kívánjuk szám ára, mit m agun
kéra ;  ’s ha az országnak tettünk valamelly szolgálatot, —  ’s pedig 
tudalmunk azt mondja,  hogy nagyot tettünk, az a’ sajtó által tö r
tén t, a’ sajtóé egyedüla’ becsület érette.

A ’ strassburgi zendülés ügye folyvást halad az alsórajnai tö r
vényszék előtt. Jan. I3 á n  a’ főügyész azt akaró megmutatni ’s elhi
tetni , hogy a z é rt, m ert Bonaparte Lajos hg. szabadon bocsáttatott, 
a’ többi tettes nem büntelen, ’s efölött a* királynak határtalan joga 
van m ég Ítélet előtt is megkegyelmezni. —

A’ börtön-javitásra megbízott küldöttség már elvégzé mun
káját. A’franczia börtönökbe 1.) Az elkülönítés rendszere fog hozat
ni azon óvás mellett , hogy az ifjú vétkesek külön válva legyenek 
az idősb gonosztevőktől, 2) A’ közös munka és hallgatás rendszere 
is elfogadlalik. —

Vidocq hires könyve: „les Voleurs“ m ost, midőn annyi lo 
pás történik, méltó figyelmet gerjeszt, s felfödözi a’ nagy közönség
nek a’ bicskások (Beulelsclmeider) ármányait, ravaszságit, ’s a’ közön
ség az állal mutatja meg a’ szerző és kiadó iránt háláját, hogy a’ köny
vet nyakra főre veszi. Egy m ás, noha ettől igen különböző jelenet 
a z : „írónők élelirása “ arczképeikkel. Közülök sok igen érdekes; 
főleg a’ Georges Sand ’s Janin tollával rajzoltak.—  

A M E R I K A
Jackson Andor elnök bucsuküldeménye (Farevell Message) 

a’ congressushoz igy hangzik : Tanács ’s képviselőházbeli polgár - 
tá rsim ! m íg Onökhez e’ végső küldeményemet intézem , mellyet 
valaha az egyesült statusok congressusa elé fogok terjeszthetn i: le - 
szivesb örömem forrásául szolgál Önöknek j szerencsét kivánhatenom 
a’ jóllét azon nagy m értékéhöz, mellyre szeretett honunk eljutott. 
Nem levéli sem belső sem külső okunk azon bizodalmunk gyöngit- 
hetésére, mellyel a’ jövendőbe tekintünk ’s attól e’ pontra nézve egy 
jó  kormány minden gyümölcsét megtermő szabad intézvényink szi
lárdságánál fogva mindig újabb újabb bizonyítványokat várunk : dol
gaink köz állapotja méltán fölébresztheti nemzeti büszkeségünket. 
Nem lehet Önöknek ’s hazámnak szerencsét nem kívánnom névsze- 
rint azon sikerhez, mellyel igazgatásom alatt a’ törvényhozó ’s vég
rehajtó hatalomnak a’ nép őszin te , állandó ’s buzgó kivánságá”*

öszhangzó törekvései a’ béke föntartására, áldatva lőnek. Hálánk a’ 
inindenség legfőbb intézőjét illeti, ’s én fölszólítom Önöketvelem buz
gó imádságukat egyesíteni, hogy atyai gondja mindenkor fedezz» 
utódinkat ’s képesítse őket a’ háború szörnyeinek, ’s veszélyeinek 
elkerülhetésére, a’ mennyiben ez hazánk jogainak ’s becsületének 
igazságos és szükséges őrzésével egyezhető.—  Sajnálva’említi ezután 
az ehiök, hogy némelly fontos kérdések, miilyen például az éjsza
ki határokat illető, még nincsenek eligazítva; említi továbbá, hogy Fran- 
cziaországgal a’ diplomatái összeköttetés ismét helyre állott, ’s az 
egyes statusok békés viszonyait Orosz- Osztrák- Porosz- Nápoly- 
Svéd és Dánországgal; hogy Portugália elismeri az egyes, statusok 
követelését, de a’ folyvást dulongó politikai zavarok miatt azokat még 
ki nem egyenlíthető; hogy Spanyolországgal jó lábon áll az egyes, 
birodalom, kivevőn, hogy annakEurópán-küli birtokai folyvást nyug
talanítják a’ kereskedést. —  xVz Antwerpnél szenvedett károsulatok 
jegyzéke már előterjeszteték Holland és Belgium kormányának, ’s 
azok lerovatásaalkalmas időben szorgalmaztatni fog. — Az amerikai 
szárazföld országira, különösen Mexico ’s Texasra nézve következő
leg nyilatkoztató kormánya’ nézeteit: Brazíliával ’s egyéb amerikai 
szomszédinkkal egyetértő barátság viszonyít tartjuk fen ’s velők divatos 
kereskedésünket annyira terjesztjük, mint csak a’ népek segédfor
rásai ’s kormányaik politikáji megengedik. A ’ velők még fenforgó 
nehézségek, némelly polgártársaik méltán ’s régóta kívánt kielé- 
gíttetésére nézve, kétségkívül békés utón fognak elintéztetni, kive
vőn talán M exicót, melly Texassali harcza következésében ellenünk 
van ingerülve. Önök előtt tudva van, hogy e’ harcz iránti politikai 
viseletűnket szintazon elvek irányzók, mellyek a’ Spanyolország és 
Mexico közti háborúkor vezetőnek, ’s a’ legszigorúbb vizsgáló sem 
fogja tagadhatni, hogy tetteink m egfeleltek nyilalkozványinknak. 
Hogy az egyes, státusok lakosai erős vonzalommal viseltetnek az e- 
gyik párt iránt, azt nem csodálhatni: de épen e’ körülmény tanítson 
nagy vigyázatra, hogy külpolitikánkat részrehajlás vagy előítélet ne 
halározza-el. A’ Mexico és Texas közti jelen küzdés kimenetéhez 
olly gyöngéd és ránk nézve fontos elmélkedések kapcsoívák, hogy 
charakterünk kívánja tőlünk azoknak sem elejét nem venni, sem ut- 
jokba gátol nem gördíteni. A ’ texasiak világszerte ismért azon óhaj
tásának teljesítése, hogy status-egyetemünk részivé lehessenek, mint
hogy különböző ellenkező érdekek kiegyenlítésétől f ügg , időiül vá
randó ’s magában bizonytalan ugyan: de sajátkép alkalmas arra, hogy 
viseletűnket a’ világ balra értésének kitűzze. Sőt már eddig is vannak 
em berek, kik magok elvtelenek ’s ez elvhiányt másokban keresni 
hajlók levőn, dicsvágyó és ravasz politikáról vádolnak bennünket. 
Az ide mellékelt oklevelekből látanuják Önök, hogy Mexico rend
kívüli követségének vége, pedig^csupán azon okból, m ert kormányunk 
szerződési kötelességei maga ’s Mexico iránt szükségessé tevék úgy 
rendelkeznem , hogy hadisergünk egy főtisztét, Gaines urat, föl
hatalmazzam ön okos belátása szerint egy peralatti határba léphetés- 
re  ’s annak, és min határunknak az indusok rabló csoportjai ellen, 
ótalmazására. Mexico követe, ki minket nem rég elhagyott, úgy vé
li, hogy hazája becsülete sértve van az éjszakamerikai katonáknak 
olly határra léptük által, ha szinte nyilván kijelentett baráti szándék
ból is , mellyröl kormánya hívei elüzettek. E ’ követ elutazta annál 
szembeszökőbb vala, mivel sergeink belépíének okai elégségén , 
miként azokat a’ parancsnok vezér előterjesztő, én is komolyan k é t
kedőm , *s ő bizton rem éllheté, hogy az éjszakamerikai se rg e k —■ 
miután azok vezére az onnéti tudósítások igaz vagy hamis léte 
megvizsgálására időt vehele, m ellyekreseregink Nacogdochesignyo- 
multak — ott vagy megállapodnak, vagy a’ hadiministerség paran
csára mór eddig is visszaindultak. B em élljük ’s hisszük is , h o g y a’ 
mexicoi kormány ezentúl hidegebb ’s helyesb szempontbul tekinti e’ 
történetet ’s nem fogja e’menthető vigyázat rendszabályát, jogai sé 
relmeül vagy becsülete mocskául venni. “ —  Megemlíti ezután az 
elnök, hogy a’ Mexieóval kötött, határszéleket illető szerződés 
mindeddig nincs végrehajtva ’s arra jelen leg  nem is nagy a’ kilátás; 
a’ szomszéd martalócz (rabló tengermelléki) tartományokkal jó egyet
értés áll főn; M uscat, Siam ’s Marocco statusokkal kedvező ke- 
resk. szerződések köttettek. —  Az egyesült statusok pénztárában léte
ző fölöslegre nézve igen bőven kibocsátkozván az elnök, ügy vé
lekedik, hogy a’ statusjövedelem összetorlásábol eredő károk alig 
kisebbek mint a’ nagy slatusadósságokból származók. Az elnök elő
adása e ’ tekintetben azon elvből indul k i , h o g y : „ nem kell több 
adót venni, mint a’ nemzet szükségei födözésire mulhatlanul szük
ség es , hogy pazarlás ne lépjen okos takarékosság helyébe. “ —  
Többek közt igy nyilatkozik : „A ’ kormány szükségelenúl nagy fö
lösleget szedett-be a’ néptől, mellyet a’ helyeit, hogy a’ népnek, mint 
előbb, a’ statuskiadások által visszapótolta volna, különféle bankok
nál telt le. A’ bankok e’ fölösleget banktőkévé fordítók; ’s igy e’ tét 
a’ bank-szabaditékok szaporítására szolgált, ’s korlátlan nyereség-va
dászat ébresztésére. A ’ birtok, mellyből e ’ fölösleg származott, 
a’ népé; a’ kormány pedig e ’ birtokot olly bankokra ruházta át, m el
lyek’ érdekei ’s törekvései egyedül gazdag nyereség-húzásra irányoz- 
vák. Illy bánásmódot csak említeni kell, hogj^ igazlalansága ’s rósz 
politikája szembetűnjék ’s a ’t. A ’ visszaosztás nehézségeit fejtegeté
sekor igy b eszé l: Ha azt vesszük fe l, hogy az egyes, státusoknak 
jutandó fölösleg-osztalékjok, népességük arányához szabassék,miként 
ez a’ congressusi képviseletből kitetszik: úgy a’ fölösleg nem azon 
arányban oszlatnék vissza, mint a’ néptől beszedetett, ’s a’ státusok 
lakosságának tulajdona, hanem választó-szavaik aránya szerint, mint 
ez valóban javaslatul adatott, illy visszaosztásnál nagy eltérést tapasz-.



kát szaporitlalni. —  A’ postaügyre nézve köv. érdekes adatokat kö
zöl; a’ jun. 30án zárt mull postaévi bevétel 3 ,3 5 8 ,4 5 5  dollárra ment, 
a’ kiadás 2 ,7 7 5 ,6 2 3  dollárra, és igy 6 4 1 ,8 3 2  dollárnyi fölösleg; 
mirenézve a’ postabér 2 0  pctnyi csökkentését ajánlja , azon nagy elv 
szerint, melly a’ kormány bármelly ágának fenékszabálya, hogy a’ 
nép lehető legkevesb költséggel lehető legnagyobb haszonhoz jus
son; végül az elnök választásban némi változtatást javasol’s igy vég
zi beszédét: elvégzőm megjegyzésimet, miket ez alkalommal —  
az utolsóval, mellyben az összegyűlt tanács két házát üdvözölhetem —  
időszerűknek tartottam. —■ Nem lehet ki nem fejeznem azon hálát, 
mellyel polgártárson nagy tömegének tartozom , kiknek részvétében 
’s engeségében folyvásti bátorságra ’s állhatatosságra találtam ösz
tönt a’ nehézségek és kisértetek közt, mellyek köz pályámon kör- 
nyezének. Mélyen érzem ugyan , hogy fáradozásimat nem koronázá 
olly siker, melly az irántam mutatott kedvezésnek megtelelt volna, 
de meg vagyok győződve, hogy azok hazám javát elősegítni törek
vőkul tognak ismértetni, ’s azon hittel vigasztalom magamat, hogy 
a’ netalán történt hibák utódim honszeretetében ’s elmetehetségiben 
gyógyszert lelendnek. Minden, a’ mi kormányom alatt történt, erős 
bizodalomra gerjeszt intézvényink állandóságához , ’s ha visszalépek is 
a’ magányos élet azon nyugalmába, mellyet öregségem , gyöngél
kedő egészségem  ’« más tekintetek előttem olly kívánatossá tesznek, 
azért nem fogok megszűnni a’ jótékony lényt, melly iránt eddig is 
olly igen nagy hálára vagyunk kötelezve, áldásért kérni szeretett ho
nunk javára! —  Washington dec. 6án 1 8 3 6  Jackson Andor.

hjszakamerikai lapok után közli a’ Times azon beszédet, mely- 
lyel Houston tábornok mint elnök Texas congressusát megnyitotta. 
Végét igen furcsa jelenet bélyegzi. „Ezernyi gondolat ostromol, 
felkiált az elnök; de kénytelen vagyok mellőzni őket.“ Itt néhány 
perczig megállapodott, ’s leoldá kardját „Most uraim! folytató, 
kötelességem e’ kardot, előbbi hivatalom jelképét, fölem elni!“ 
Az elnök erre a’ megindulás miatt nem szólhatott, de a’ kardot m eg
markoló mind két kezével, arczizmain félelmes indulatok tükröd' 
zén ek , lelke testétől elváltnak ’s mintegy a’ fényes hüvelyen füg
gőnek tetszett ;a’ meglepett hallgatóság pedig vonzalmas megindulás
sal nézőleg és hallókig mintegy halotti csendben. Végre nagyot 
sóhajtva igy szólt az elnök: „tón e’ kardot némi szerény igénnyel 
viseltem hazám védelmére s ha honom veszélyei még egyszer föl- 
szólitnának, újólag felövedzném azt, ’s e’ hívásnak habár véremmel ’s 
éltemmel is, megfelelnék. “ ’s a’ t. A’ congressusnak már több fontos 
törvényjavaslat van előterjesztve. Texasiak következő föltétek alatt k í
vá n n a k  a z  é jsz a k a m e r ik a i status-szövetségbe állani; 1} Hogy a’rabszol- 
gaság nálok megtartassák 3á) kezesség á llítta ssá k , hogy semmi indián 
földjükre nem fog telepíttetni. 3) Hogy a’ többi statussal teljes és e- 
gyenlő kiváltságokat nyernek. E’ föltétek alatt, ha statusadósságaik 

^megfizettetnek, valamennyi laktalan földjüket mint status-jószágot a’ 
szövetségi kormánynak készek átadni.

E L E G Y  H I R.
Lorient városban jelenleg uj Robinson lakik, Leonard nevű. 

E z a’ császárság idejében a’ hadiseregnél szolgált, elfogták ’s Cadix- 
ba vitték az úszó börtönökbe (pontons). A ’ szabadsági vágy több 
társastul szökésre birá, ’s néhány szerencsésen meg is menekvék ; de 
Leonard, éj idején történvén elszökte, fonák irányzatot vett’s miután 
kis csolnakján sokáig bolygotta’ vizeken, egy algieri hajóra bukkant, 
melly őt az afrikai partokra vivé. Miután néhány évig rabszolgai életet 
élt Algierban, a’ szabadság szomja ismét olly erősen ébredt föl keb
lében, hogy uj szökésre szánván él m a g á e g y  negervásárlásra indu
ló hajóra ült, de a’ kietlen partokon kitétetett. Sokáig lakott déli Afri
kában, nyomora életét vadállatok, vademberek és az elemek dühe 
ellen ótalmazva, ’s alig tengődve. De egy tekintetben mégis szeren- 
esésb volt, mint Hobinson, mert ez csak egy vadindusra akadt magá
nya unalmai közt, ő pedig egy afrikai hölgyet talált, ki magányát ’s 
veszélyeit vele megosztani késznek ajánlkozók. —- 2 5  évi távoliét 
utón végre haza került Európába, ’s most Lorientban lakik hat gyer
mekestül, kiket^z afrikai nővel nemzett.
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falni azon elvtől, miszerint sC képviselés vétetik az adózás sinórmér- 
tékeül, ’s úgy találni, hogy ez eltérés nagyobbítja az egyenlőtlen
séget, mellyel szövetségi rendszerünket az egyesület különféle ér
dekeire befolyása tekintetéből vádolják. Az egyenes adózás mérté
ke szerint, például, Delaware tartomány 30 milliónyi statusjövede
lem bészedésénél 1 8 8 ,7 1 6  dollárt fizetne a’ kincstárba, ’s ezen 3 0  
millió visszaosztatásakor a’ mondott mérték szerint 3 0 6 ,1 2 2  dollárt 
nyerne. Ma e’ hásonlitgatásl tovább vinnék: kisülne , hogy a’ kisebb 
statusoknak olly hasznuk következnék e ’ mértéklábrszerinti felosztás
ból, millyet becsületes önérzettel nem fogadhatnának el ’s melly 
egyszersmind á’ nagyobb statusok jogaival nem volna megegyezhető. 
Az alkotmány azon rendeletének, hogy: „minden vám, adó, ’s mel
lékadó az egész egyesült statusokban egyenlően osztassék fel“ oka 
bizonyosan azon czél vala , hogy az adózás terhe egyenlően osz
tassék föl a’ nép között. —  De mit érne illy egyenlőség, ha az 
annak mértéke szerint beszedett pénz egészen más mérték szerint ’s 
úgy osztatnék ki, hogy egyes statusoknak sokkal több, másoknak ismét 
sokkal kevesebb jutna, mint jog szerint jutni kell. De bármint álljon is 
ez ügy: egyedül biztos ut a’ szövetségi kormány előtt illy gyöngéd 
’s fontos tárgyban, a’ nyilványos fölhatalmazás hiányát, tilalomul 
tartani. A’ statuskormányok egyszerűsége’s oeconomiája főleg azon a- 
lapúl, hogy e’ kormányok fehtartására ugyanazon emberek v. azok ügy- 
vivőji ’s helyettesi adjanak pénzt, kike’pénznek mire leendő fordításáról 
intézkednek. Ha igy azután mértékhaladó kiadások történnek: szűk 
ségkép .aránylagos adónevelésnek kell azokat követni, ’s természe
tesen az ezáltal figyelemre gerjesztett nép a’ tehernövesztő körül
mények okait meg fogja vizsgálni, ’s igy ön érdekjök éber szemei 
által tartatnak a’ nép’ megbízotti bölcs takarékosság határai közt. De 
ha az adószedő hatalom elvonatva azok kezéből, kik az adó hova 
fordításáról szavaznak, egy távolabb eső ’s kevésbé felelős hivatal
körre bizatik, melly ez által alkalmat nyer a’ népet alattomos, v. ü- 
rügylött mellék-adókkal kisérteni: nem ok nélkül félhetni, hogy 
pazarlás fogná kevés idő múlva eltörleni azon sajátságokat, mikkel 
eddig büszkéik e dónk; hogy csak egy adóztató hatalom létezne ’s ez 
a’ néptől távol álló testület kezeiben, a’ földművelő ’s mesterember 
érdekeire minden tekintet nélkül; a’ státusok elvesztenék lassanként 
tisztaságukat ’s függetlenségüket; nem lenne többé biztosságuk a’ 
kormány lépései e llen , félvén, hogy járandóságuktól megúsztat
nak; ’s ezen azután csak zendülés által lehetne segíteni, miilye
nek az ó világ kormányrendszereit fenékből kiforgatják. Miulán ek
k én t előterjeszté a’ statusjövedelem fölöslegéből származó követke
z é s e k e t :  a’ b e v é te le k  c s ö k k e n t é s é t  ja v a so lja . „ L e g b iz lo s b  ’s leg-eg-y- 
szei'űbb mód minden baj kikerülésére, úgymond, csak annyi adót 
szedni, mennyi a’ kormány szükségére elegendő.“ —  A ’ pénzke
ringés fontos tárgyáról ̂ szinte bőven ’s kimeritőleg értekezik, ’s a* 
papirospénz ellen keményen kikel, főleg azon okból, hogy minden 
pénz-pót (Geld-Surrogat) folyvásti változásnak van alá vettetve. Az 
egyesült statusok bankja iránti viseletét igazolván ajánlja a’ tanács
nak, hogy azon utón maradjon, mellyen járni kezde; ’s azt állítja, 
hogy e ’ bank, melly most a’ pennsylvaniai törvényhatóságtól szaba- 
diték-levelet nyert, köteleztetésit a’ kormány iránt nem tölté be,
’s hatáskörét tulhágá, miért a’ tanács dolga leend elhatározni, hogy 
e ’ dologban további törvényhozásra van e szükség, vagy a’ végre
hajtó ’s büntető hatalomra kelj e azt bízni. —  Ezentúl a’ sótul, tiiz- 
’s élelem-szerektül járó adó eltörles/.tését ajánlja, mellyek az élet 
fő szükségei, „igazság ’s emberszeretet parancsolják“ úgymond, 
hogy városink szegényei olly terhektől mentessenek föl, mellyek a’ 
kormány fentartására nem szükségesek, ’s csak a’ gyámoltalanok’ 
nyomorúságát nevelik.“ —  Az indusokkali háborút, ’s az erre szük
séges hadi munkálatokat illetőleg követkéz, nyilatkozik: A’ Semino
le - és Creek indusok ellenséges beütései által szükségesekké lett 
hadi mozgások majd egész hadseregünk, tengeri erőnk ’s nagyszá
mú polgári és önkéntes katonaság munkás közbevágását tevék 
niulhatlanná. A ’ Seminole-háboru egész műit nyáron főleg határúik 
védelmében ’s az e ’ czélra szükséges határőrhelyek épen tartásában 
állott. De mivel az indusok haderejét e  részletes győzelmek nem 
törék egészen m eg, ’s ők folyvást ismétlők vad beütéseiket: rende
lések tétettek, hogy Call kormányzó, mihelyt az időjárás engedi, 
elegendő számú katonasággal ’s megtámadólag munkálhasson. Egy- 
szersmindJessup tábornagy floridai parancsnokká neveztetett. A ’ Call 
vezérlete alatti sereg első mozgása múlt évi octoberben szerencsét
len sikerű volt, ’s mivel az elégületlenségre ada okot, és Call kor
mányzó egészsége gyengélkedőnek mondaték: Jessup tábornagy kül
detett ugyan oda, ’s ennek erőteljes munkálkodta után bizton remél
hetni, hogy az ellenség hóuoland. Ez azonban még költséget ’s ál
dozatot kivan. —- A ’Creekekkel volt ellenségeskedés, az emberiség 
örömére, vérontás nélkül végződött, ’s «’néptörzsök meghódoltát an
nak azonnali átszállítása követé a’ Mississipitől nyugatra fekvő vi
dékbe ’s a’t. Áttér ezentúl a’ búcsúzó elnök az amerikai katonai rend
szer hijányira, sürgetőleg ajánlja annak czélszerü szerkesztését, a’ 
mérnöktest-szaporitást, mivel számos nagy fontosságú mérés ’s épü
let annak hiányossága miatt marada félben, a’ hadi slálusliloknok 
javaslatinak s a’ sereg zsöldjegyzékének figyelmes megvizsgáltatá- 
sál; ’s ismételve figyelmezteti a’ tanácsot, mi fontos az országban 
szerte lakozó indusfajok elleni védelemre, ’s azok erkölcsi javítására 

- ‘s féken tartására kimerítő rendszert találni föl; végre szükségesnek  
'eli a’ parii erősségeket jó karban tartatni, a’ tengeri erőt ’s ujonczo-
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szabad 2 0 0 0  p. frtot túlhaladni mindenestül. így  intézd mindezt az 
l / 6 9 k i  DeclaratoriumIllyricum (illyr-jogfejtegető Rendelet). Ag. Z.

Az e g r i  érsekmegyének igen csinos nyomtatású ’s czélirá- 
nyos szerkezetű idei tiszti JXévkönyve (schematismusa) szerint a’ mii. 
patriarka-érsek Pyrker László, a’ helybeli káptalan, érsekségi papsag 
s némelly más buzgó jótévők kegyes adakozásiból 1 8 3 i  óta folyton 

épülő fenséges alkotásu anya-egyház folyó 183 7 májusa 7kén fog 
fölszenteltetui. —

K a s té ly o  s-D om b ó: (Somogy-m egye, Szigetvártól délnyu
gatnak) Nedeczky Lajos , György és Antal testvérek, kiket e ’ hely- 
ségbirtoka illet, a’ nemzetségi osztálykor, mellyet itt mull évi oct. vé
gén egyetértő ’s egymásnak mindenben igazságot tulajdonító rokon 
szeretettel végzének, szép jeleit adák közjói gyámoló nagylelkűségük
nek. Tudtokra esvén ugyanis, hogy a’ helybeli oskolatanitó csekély 
jövedelemből kénytelen lengeni: annak fizetését évenként száz fllal 
pótolák, uj ösztönül, hogy fontos hivatalában, melly a’ népnevelés, 
hű szorgalommal járjon-el. Továbbá oily szegény gyermekek számá
ra, kiknek tehetetlen szüleik a’ szükséges iskolai könyveket meg nem 
szerezhetik, évenként 1 0  ftot rendeltek, ’s a’ helybeli lelkész kezébe 
2 5  vflot olly meghagyással tettek le , hogy ennek kamatja a” legjobb 
viseletű és szorgalmú dombéi iskolás gyermek jutalma legyen. —  
Tiszta búza mérőjét, melly vidékünkön legbővebben terem, 3 vfton 
adnak, vagy alább is; de nem csuda, mert hisz Isten hála mögötti 
helységünkbe csak az jő , ki eltéved ; óhajtanék, hogy a’ szép Drá
va, mellyen 6 —  10 ezer mázsányi sót szállító hajók /tarosig feljő- 
nek, ’s mellynek partjai gabonában’s épiilelfában o Ily gazdagok, ne 
illy hasztalanul folydogálna szomszédságunkban!

Az eperjesi ev. collegium keblében fenálló magyar nyelvmű
velő társaság mindinkább ügyekszik az ottani idegenajkuak közt ter
jeszteni nemzeti nyelvünket. Duzgódását eddig is szép fényben tűnte— 
ték-elő az évenként tartatni szokott örömünnepek ’s a’ tavaly Berzse- 
nyit dicsőítő emlékünnep. Újabban a’ mondott társaság néhány tagja 
Rózsavölgyivel egyesülve szavalást ’s hangversenyt adott a’ társaság
k ö n y v tá r a  n ö v e s z t é s é r e  ; m id<5» *»• ------------------- - - ......... .
játszá-el, az ifjak pedig Bajza, Fáy, Vörösmarty, Kisfaludy Károly, 
Vajda ’s Hrabowszky müvei közül választók a’ szavalandókat. Honin.

A ’ m. k. udv. kamara a’ rahói k. talpirnoki megürült helyre 
Vagner Lajos kobolopojánai erdőszlegényt—  az iglói mázsamesteri 
helyre Krisztián Imre debreczeni pajtaőrt ’s ennek helyébe debre- 
czeni pajtaőrró Olvedy József invalidust nevezé.— K a m . t.

A U S Z T R I A .
A’ f. nápolyi király ’s királyné jan. 1 2én utaztak el Trient- 

ből Velenczébe, a’ már 1 lén  elindult Károly főhget és salernói 
herczegi párt követve. —  A ’ trienti tanács azon örömünnep em 
lékét fentartandó , melly ez év elején keblében tartaték, egy  
uj kaput határozott állíttatni az olaszországi utón, melly a’ ná
polyi királyné nevét viselendi. —  Velenczei tud. szerint a’ salernói 
hg 1 3án , Károly főhg ’s a’ nápolyi király és királyné pedig I 4én  
délután érkeztek Velenczébe, hol őket Spaur gróf kormányzó é* 
Steininger altábornagy ’s várparancsnok fogadók.—  Másnap Károly 
főhg a’ tisztelkedők sergeit, ’s ezek közt Spaur kormányzót a’ fő tör
vényszéki tisztekkel, Steininger tábornagyot az egész őrlisztséggel, ’s 
Paulucci marquis al-admirált a’ cs. k. tengerész tisztekkel bocsá
tó udvarlásra. Ugyanezen napon a’ toscanai főhg ’s főhgné váratlan 
érkezte igen kellemesül lepé meg a’ magas vendégeket. Ezentúl a’ 
város soknemü ritkaságit, templomit, játékszíneit, gyűjteményeit ’s 
polg. és hadi intézeteit látogatók meg ő felségeik ’s ő főhgi ma
gassága. —  i 9ikeig a’ pompás szigelvárosban mulatván, ez napon 
a’ két szicziliai k irály’s királyné szárazföldi utón Nápolyba; Károly 
főhg pedig Archiduca Francesco Carlo gőzhajón Triestbe indultak. 
A’ salernói hgi pár már 18án; a’ toscanai főhgi pár pedig szinte 
19én hagyá el Velenczét.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ ministerium állandósága nem igen szilárdnak mutatkozik. 

Több , eddig még a’ ministerium részire hajlott, követ nyilatkoztató , 
hogy szavukat ellene forditandják, hahogy a’ pén z-, bel- és had-ü
gyek tárczája, melly most Mendizabal, Lopez és Vera kezeiben 
van. más férj fiakra nem bizatik. A’ jan. Oki ülésben Lopez meghata’* 
mazó-levelei jöttek szóba, mellyek miatt a’ minister aligha szapulal- 
lan fog maradhatni. A kamrai egyik fél, mint mondják, a’ constitu
tion  elkövetett sérelmek megvizsgálásával foglalatos választmány eli
t e  kívánja utasittatni a’ minister ügyét. Nevezetes a’ cortes elibe szá
mos követ által nyújtott, elfogadott *s a’ törvényhozási biztosság eli
be terjesztett azon indítvány, mi szerint a’ kivándorlóit vagy pörleg 
üldözött spanyolok javainak eladóji ’s megvásárlóji úgy tekintessenek, 
mint tolvajságvn) vétkesek (como reos de hurto). Nem kevesbbé fi
gyelmet gerjesztő ama’ határozat is, hogy azon tábornokok és or-

M A G Y  A R- és E R D É L Y 0  R S Z Á G.
Ocs.k. fölsége jan. 7éröl k. legf. rendelése által a’ nagyváradi 

diák szertartásu káptalannál megürült ’s a’ debreczeni városi lelkész
séggel összekötött kisprépostságra ottani kanonok Sipos Józsefet 
nevezni, helybeli tiszt, kanonok Schwarzel Ferenczet pedigvalóságos 
kanonokságra emelni méltóztatott.

0  cs. k. fölsége dec. 2 lérő l kelt legf. határozata szerint x\gos- 
ton István kolosvári tanácsnokot, a’ város főbírói hivatalban, mint 
az unitariavallásuak közül, szózattöbbséggel megválasztottat, kegy. 
megerősité. —

A’ ns szász nemzetnek ez évi januariusban Szebenben levő 
közgyűlésére követekül választattak Szeben-székből; Wolf Márton 
és Kapp Sámuel tanácsosak; Segesvár székből; Weisskircher Jó
zsef tanácsos és Schwarz János pénztárnok; Brassó vidékéről ; 
Trausch József tanácsos ’s Römer Pál pénztárnok; Megyes székből: 
Graeser Dániel tanácsos és örechlenberg Mihály törvényszéki jegy
ző ; Besztercze vidékéről; Fiikeni György tanácsos, és Pökh Sá
muel levéltárnok; Szászsebes székből: Dietrich János királybíró, 
és Konrád József aljegyző; Nagy-Sink székből; Schmidt Mihály 
polgármester, és «altes Fridrik székbiró; Szeredahely székből: Sche
rer György főjegyző és Henrich Mihály pénztárnok; Kőhalom szék
ből ; Siílt Dániel királybíró és Jakobi János főjegyző; Ujegyház 
székből Konrád I ridrik királybíró és Bransch Mihály ügyész; Szász
város székből; Kirchner Fridrik főjegyző, és Wellman Fridrik ü- 
gyész. —  N. Szebenben 1836ban meghalt 7 0 6  ; ezek közül görcs
mirigyben 2 0 7  ; egy volt 95  éves ’s 2 8  a’ 75  évet meghaladó. U - 
gyanazon évben született 5 9 7  (Érd. Hir.)

A m. k. Helytartótanács nov. 20ki határozata szerint Hojcsy 
Lajos számvevőségi ingrossistát számvevő tisztié, helyébe M osig  
Ferencz eddigi járulnokot ingrossistává, ’s eddigi gyakornok Sár- 
tori Lépoldot járulnokká nevezte.

A’ p e s t i  n e m z e t  i Ca s i n o  ez idei téli közgyűlését múlt 
vasárnap jan. 29kén tartotta, Földváry Ferencz kir. táblai közbiró 
elnöksége alatt. Jelen volt 9 4 részes. Szokott titkos szavazás’ utján 
igazgatókká választattak; P r e g a r d t  János, S z é c h e n y i István gr. és 
Zi i chy Miklós ifj, gr.; Választottsagi tagokká: Bánffy Pál b., Barta- 
kovics Auguszt, Bertha Sándor, Czigler Antal, DessewíTy Aurél gr.,
Fáy András, Földváry Antal, Földváry Lajos, Hanzély Márton, Hein
rich János, Jeszenszky Ignácz, Jósika Miklós b., Kendelényi Károly, 
Kóczán József, Laczkovics József, Lissovényi László, Lónyay János, 
Mayerffy Ferencz, Miskolczy István, Orczy György b., Patay József, 
Rádai Gedeon gr., Rosti Albert, Sartory János, Szabó József (Szántói), 
Szilassy József, Tahy Károly, Teleki Sámuel gr., Czovics János, 
Wenckheim Béla b; — jegyzővé: T a s n e r  Antal.

Nem végeztethetvén el e’ nap minden tárgy, a’ szabályok sze
rint jövő febr. első vasárnapján, azaz 5én délutáni 5 órakor folytattatni 
fog ugyanazon közgyűlés, mellyre ezennel ismét minden tag hivatalos.

A’ d u n a i  g ö z h a j ó z á s i  t á r s a s á g  tisztelettel jelenti a’ t. ez. rész
vényes uraknak, hogy a’ társaság ez évi közgyűlésé napjául febr. 
13ka van kitűzve; mellyre vonatkozólag a’ következő 2 szabály- 
czikket véli figyelembe ajánlandónak: „1 0  §. Saját névre irt vagy 
fölhatahnazoltsággal átengedett 5 részvény nyújt szavazási j o g o t a ’ 
nélkül, hegy több részvény több szavazatot nyújtana.1* „21 Ám
bár szavazhatósra 5 részvény bírása kívántatik, de megszerezhető ez  
ollyképen is , ha 5 részvénynél kevesebbel birók összeállanak, ’s 
minden 5 részvényre magok közül valakit szavazásra fölhatalmaz
nak.“ —  A’ gyűlés tized-fél órakor fog tartatni a’ gőzhajózási inté
zet irószobájóban Bécsben a’ Bauernmarkton 5 8 1  szám alatti ház 
Iső emeletében.

Hir szerint a’ nem egy. görög egyház püspökei már benyújtók 
legfens. helyre folyamodásukat a’ karloviczi melropolita-érsek-választ- 
hatásra. Y alahányszol. v,j érsekre van szükség: nemzeti gyűlés szokott 
tartatni, úgy hogy a’ papság 2 5 , a’katonaság szinle25, ’s a’polgárságu
gyanannyi követet küld, kikhez II Leopold alatt még 25  követ járult a’ 
megszaporodott nemesség vészéről, úgy hogy az utóbbi nemzeti 
gyűlés, melly Temesváron tavink, l ö ü  választó követből állott. A’ 
nemzeti gyűlés mindig legf. eng^ eVem mehelt) ’s kir. biztos felü. 
gyelése alatt nyittatik-meg, ’s belől« i4egen hallgatók ’s az ifjúság 
kizáratnak, sőt választáskor még a’ püspökök is. Három jelölt kö
zül megtörténvén a’ választás, azt hiteles Irományba foglalják ’s 
kir. megerősítés alá terjesztik , mit a’ megerősít^ u- érgek beiktatása 
követ. FAsö illyen nemzeti gyűlés 1708ban Krussedol
zárdában; a’ 2dik és 3dik ugyanott; a későbbiek Kar\ov\tzon (kive
vőn a’belgrádit 1730ban,) az utolsó p e d ig l7 9 0 -9 ib e n  Temesyár0tt, 
minthogy a’ karloviczi érseki lak 1788ban leégett. —  A’ kvi\<tÖUek 
kölelesek előmutatni bizomány-leveleiket; úti köliségeik m e g f e j  
telnek ’s napi dijt húznak. Wy választó gyűlés költségeinek nem
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szághivalalos férjfíak, kik 1823ban alkotmány-ellenes munkálataikért 
VII Ferdinandtul rend-jelekkel diszesittetének, azoktul megfosztatni 
rendelteitek. Megrendítő némileg a’ ministerium állását Lajos Fülöp 
thrónbeszédének Spanyolországottárgyazó része is,mellybül a’közön- 
ség azt következteti, hogy a’ franczia kormány, minden hajdani Ígé
retei daczára, cserben hagyandja Spanyolországot. A’ ministertanács, 
mint hiszik, e’ tárgy miatt gyűlést is tarta, mellynek foganatjárul a- 
zonban semmit sem tudni. Előre tartanak azon benyomástul, mellyet 
ez a’ forrongó tartományok lakosinál szülhet; p. o. a’ barcelonaiaknál, 
hol mindegyre tart még az izgás, ’s hol múlt hónap 24kén a’ köztanács 
által létre hozott „fölvilágosodás-terjesztő“ társaság alapítási ünnepét 
fényes szertartással üllék meg.

A’ hadi munkálatokrul még mindegyre csak általányos adatok 
vannak. Espartero semmi részletesb fölvilágitást nem közöl terveiről, 
mi a’ bilbaói győzelem nyomosságát nagyon csökkenti, ’s azt látszik 
mutatni, hogy a’ had folyama ismét visszahanyatlik az előbbi untató 
lassúságba. Madridbul vett parancsa ellenére Alaixt, Narvaez elleni 
viselete miatt nem csak hadiszék elibe nem állitá, sőt alavai főparancs
noksággal ruházta föl. Ennek következtében tehát lemondott Nar
vaez osztálynoki vezérségérül, ’s benyujtá elbocsáltatási kérelm ét, 
mi a’ fővárosiakra igen kellemetlen benyomásu volt, kik Narvaeztül 
igen sokat remélitek. Azon egyet helytelenítik, hogy beteges állapot- 
ját adá ürügyül, ’s nem födözte föl egyenesen valódi sérelm ét; noha 
különben meg vannak győződve, hogy egyre ment volna vele ; mert 
illy erőtlen ’s ingatag kormány, mint eddig, most sem tehetne Alaix 
ellen semmit; bár mint zúgolódjanak is e’ miatt a’hírlapok. Tehetlen- 
sége pedig folyvást növekszik , ’s a’ pénzhiány, melly egyik legfőbb 
baja ez országnak, naprul napra érezhetőbb. A’ ministeriumot egyéb
iránt épen e’ körülmény tartja főn ; m ert nem ritkán hallhatni azt 
követektül is, hogy Mendizabal Spanyolországnak nélkülözhetlenül 
szükséges em bere, mert csak ő érti az adósságcsinálás m esterségét 
úgy , hogy abban nyakig merülve is tovább tud eviczkélni. —  Való 
pedig, hogy Spanyolország illy iszonyú helyzetben van, ’s hogy 
politikai létének a’ zűrzavar szolgál támaszul. E zért nem bátor senki 
is számot kérni. Rettegnek fényt bocsátni az iszonyú örvény fölé, 
melly ennek borzasztóságát megvilágítsa. A ’ mi még szomorúbb, az, 
hogy mód sincs az országos költségek kevesithetésére vagy a’ jövedel
mek nagyobbithatására, mig a’ polgári háború foly, vagy legalább úgy 
foly mint eddig, azaz olly tömérdek de haszonvehetlenné bonczolt 
hatalommal és segédszerekkel. Milly kévéssé ismerik pedig itt m ég 
csak azt is: mik szülhetik illy körülmények között az ország ’s alkot
mányi rendszer fölforgatását, kitetszik az urasági jogokrul három nap 
tartott vitatásokból. E ’ kényes tárgyakon kívül a’bilbaói lakosok nem 
zeti megjutalmazását tárgyazó biztossági vélemény gerjeszte érdeket, 
’s a’ jan. 8ki ülésben a’ hires Escalanlenak egy panaszlevele az iránt, 
hogy őt Murciában elfogták, nem tekintvén követi hivatalára, ’s 
hogy semmit sem hajtottak azon előterjesztésére, mi szerint ő ,  ha 
bűnről gyanús, hadi törvényszék elibe volna állítandó, mit ezennel 
is kér megrendeltetni. Körülményes fölvilágosilást ad ez iratában m. 
é. juíius 23 tul fogva folytatott polgári ’s katonai pályájárul. A ' kam
ra a’ hadbiztosság ’s meghatalmazó levelek vizsgálatával foglalalos vá
lasztmány elibe utasitá ügyét.

Esparteronak a’ hadministerhez intézetttudósitásábul az tetszik 
k i, hogy Bilbaot csakugyan újabb ostromtul féltik, ’s iparkodnak a’ 
nagy hó és hideg daczára is a’ carlosiaktul elfoglalt minden lőszert 
a’ várba hordatni, ’s az ellenség által épített védsánczokat széthá
nyatni; noha más részrüld. Carlos táborát oszladozó állapotúnak mond
ja ; miben vele más közleményü hírek is egyeznek. Hivatalos adatok 
szerint a’ Bilbaonál m. h. 24kén ’s Sokén sebesült christinok száma 
7 1 4 ,  kik közül 8 7  meghalt, 5 9 7  sebeiben sínylik, 30nakpedig ninos 
nyoma. A’ carlosiak veszteségét sokkal nagyobbnak mondják; holtaik 
közt van, hir szerint, a’ nevezetes Zubiri osztálynok is, a’ 8 ikés lO ik 
navarrai zászlóalj parancsnoka. A ’ tőlök elfoglalt álgyuk száma 2 5 . 
Köztük van az úgynevezett nagy-apa (el Abuelo) is , melly ez előtt 
mintegy 1 0 0  évvel készült vala ’s akkor haszonvehetlennek nyilat - 
koztaték. A ’ foglyok egy része szökevény franczia fegyveresbül áll, 
kiket Ranelagh vezérle.

A ’ vesztesége által sodrábul kivett hadserget egyébiránt Go- 
meznek is fáradságba kerülne féken tartani. Eleinte nyilványosan 
zúgolódott a’ legénység Villareal e llen , m ost, miután a’ főparancs
nokságot elveszté, sajnálják őt, különösen a’ baskok, kiknek párt
ja vele együtt megbukott Carlos udvaránál. Növeszté az e lég ü le t- 
lenséget, hogy Erro általányos minister is kikérte elbocsáttatását, 
’s ministerelnökké ’s igazság -ministerré a’ leoni püspököt nevezé 
ki d. Carlos, a’többi ministeri tárczát pedig az eddigi, általa úgy n e 
vezett , országos titkárok kezeire bizá. Az elégületlenség nyilván 
ki is tört a’ Hernaniban szállásozó katonaság közt. Guibelalde tábor
nok kénytelen vala erőhatalmat fordítni elnyomására. A’ lázongok 
közül, fr. lapok szerint, húszat agyon lőttek. —  Az elhatárzó üt
közetre szolgáló intézkedések folyvást tartanak. A’ sergek szétosz
tása s vonulásaiknak előleges terv szerinti kimutatása m ár m eg
történt. Garcia és Tarraguel i()  ezer katonája, Sarsfield 10  ez re , 
Camillo Moreno és Goni 10 ez re , Narvaez és llibero 15  ez re , 
Gomez 16 ezre pedig, kit d. Carlos almadeni gróf czimmel tisz
telt m eg , Espartero és Alaix 2 4  ezre ellen munkáland.

San Sebastiani levelek szerint f. h. Í  jérül az angol segédsereg 
zugolódási csilapitvák, sőt meg van nyerve kedvük is harczba indulni. 
Ezen a’ spanyol alkotmányra nézve szerencsés fordulatot 1 0  ezer 
font sterling kiosztása okozá,mellyetzsold-tartozási lerovásul a’kormány

legjobb időben küldött. Ellenben azalgieri Pampelunában fekvő segéd
sereg folyvást a’ legnagyobb sanyaruságban teng, ’s béketürésében 
kifárasztva zajongni kezd. M. h. 30kán két tiszt lázadásra akará in 
gerelni a’ legénységet ’s társaikat; de ezek dorgálva utasiták őket vissza, 
kiket azután Conrad ezredes el is fogatott. Másnap egy Írást nyújtott 
be Conradhoz a’ tiszti kar, ’s ama’ két rendbontónak becstelenül 
kicsapatását kívánta.

P O R T U G Á L I A .
A ’ kormány legközelebb szembetűnő munkásságot fejte k i , 

gyanithatólag, hogy magát az összegyűlendő cortessel valamennyire 
már előleg is kibékíthesse. A’ rabszolgaság eltörlesztését tárgyazó 
végzemény nagy becsületére válik. Iparkodik a’ Tajón hajózást is 
javitni ’s könnyitni. Már is kész egy lámpatorony; ’s biztosság van 
nevezve további javítások iránti vizsgálatra. Sőt még a’pénzügy szo
rult állapotja is jobbra fordult, minek nyilványos bizonysága az, hogy 
a’ seregnek hátra volt zsoldját kitizették. E z kétségkül igen  jó ha
tású ’s következésü lesz a’ katonaságra ’s visszaállítja közié a’ rend 
’s fenyítéket. Ennek czélszerübb eszközléséül egy kir. végzemény 
biztosságot nevez ki, melly a’ hadministerségnek , a’ sereg újabb ren
dezése ’s foganatosítása körül segélyt nyújtson. —  Lissaboni hírek 
szerint az azori szigeteken a’ ministeriumra kedvezőleg ütött ki a’ 
követválasztás. Mondják, hogy a’ cortes elibe egy indítványt szándék 
terjeszteni Braganza hgné idősb leányának Amalia hgkisasszonynak 
Loulé marq. idősb fiával d. Pedroval összekelése iránt. —  Számtalan 
a’ panasz, mellyre a’ hóförgeteges tél ’s fagylaló zivatar fakasztja 
az embereket ez országban, hol illy kem ény időjárás szokatlan ’s 
rendkivüli.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’követházban jan. 14én a’schvveizi ügyet tárgyazó hely forog

ván vita alatt,némelly érdekes nyilatkozások történtek. Gasparin a’mosta
ni beiminister, ’s előbb al-slatustitoknok, némi keserűséggel nyilványitá, 
hogy a’ volt belministerium (Montalivet gr.) melly főleg a’rendőrséggel 
foglalkozott, (mozgás.) Conseil ügyében csak maga tartozik felelősség
gel. D elessert, Paris rendőr-ispánja pedig arról vádolá Thiers minis- 
terium át, hogy fenyegető nyelvvel élt Schw eiz ellen , melly közben 
egész a’ „blocus hermetique“ kifejezésig hagyá magát elragadtatni. (A’ 
köz zajban, mellyet e’ m egjegyzés okoza, Thiers szólni kívánt) 
Nem illett olly régi szövetséges ország ellen olly hangon beszélni. 
Mi Conseilt magát illeti, hiszen minden országban szokott a’ kormány 
kém eket használni, ’s majd mindenütt szokás, hogy illy em bereknek 
álútleveleket’s t.ef. adogatnak: (E ’ világos vallomások eleinte moz
g á s t ’s csudálkozást okoznak; számos szózat kiált Tovább tovább, 
allons done! allons done! Ekkor Delessert) „Én mindebben semmi egye
bet nem látok, mint a’ közönséges kémlés eszközét, ’s ezen eszközö
ket uraim , Önök évenként jóvá hagyják az által, hogy a’ titkos 
pénzalapokat megszavazzák.“ (N agy kaczaj a' baloldalon.) Sem 
mi érdek sem fekszik azon tudatomban : valljon Conseil rendőr
ségi kém volt e vagy sem ? (Heves morgás ’s kiáltozások.) En 
ugyan a* volt kabinet több tagjának mind tehetségét, mind hazaíiságát 
tisztelem , de gáncsolom viseletét, mellyet Afrika, Spanyolország 
és  Schw eiz iránt bizonyított. Utolsó tette azonban feloldja őt minden 
előbbitől; az t. i. mit Bodin Felix ur tegnap elmésen öngyilkolásnak 
nevezett. (Kaczaj.) Thiers mind e’ bökdözés által fölingerülve, a’ szó 
székre siete ’s nyilván kimondotta , hogy a’ Conseil féle ügyben az 
egész  felelősséget a’ volt kabinetre róni akarni ügyetlen harezfogás, 
mit csak föl kell valódiságában fedezni, ’s azonnal köz kaczaj tárgya 
leszen (Nagy tetszés a’ balközépben.), de nem is dicséretes ármány, 
(hasonlótetszés ugyanott.) „Conseil történetéért, úgymond, a’ felelős
séget nem vállalom m agam ra, az általam tegnap kijelentett okoknál 
fogva, azaz, mivel nem tudtam, mi történik; noha semminek sem 
kellett volna történni, anélkül, hogy arról a’ beiminister ne tudósittas- 
sék! Mólé gróf e ’ nyilatkozat közben kapta Montalivet gr. már em 
lítettük levelét, mellyben az e’ tárgybeli egész felelősséget magára 
vállalja. —

A’ követházban jan. 16án a’ spanyol ügyeket illető czikkrül 
folyvást tartott a’ vita. Passy, volt tagja a’ múlt ministeriumnak, védel
mező annak politikáját Spanyolországra nézve, valamint Isambert, 
ki azt mondotta, hogy csakugyan a’ négyes szövetség szellem ében 
foglaltatik a’ fegyveres beavatkozás, vagy együttmunkálkodás. E ’ szó
nokoknak Guizot felelt, a’ nyilványos oktatás m inistere, ’s több sür
gönyt olvasott föl, mellyekből az világlék ki, hogy a’ franczia kabinet 
mindenkor a’ mostani ministerium politikája szellemében munkálko
dott. —  Egyszersmind azt erőködék m egmutatni, hogy a’ beavatko
zás kivált Carlos e llen , az 18 1 2 ki alkotmány m ellett, Francziaor- 
szág ’s kivált Lajos Fülöp személyes érdekeivel igen összeütközik.

A ’ Gazette des Tribunaux szerint Pasquier vállalásira Meu- 
nier fontos fölfedezéseket tön. Jan. 15 éu  reggel számos elfogatás 
történt újra; de Lavouxt rövid kihallgatás után ismét szabadon bocsátók. 
M eunier 15én  magához kérelé Gr ivei abbét, a’ pairkamra káplánját, 
*s vele huzamos időig beszélgetett, de nem tudni, minik —

A ’ strassburgi zenditésben Bonaparte Lajos hggel részes 
valamennyi foglyot az esküllszék jan. 18kán minden vádtól felol
dó, minél fogyást azokat a’ törvényszék' azonnal szabadon is bo
csáttató. —

Artemise fregát Keletindiókra utazik ’s küldetése czélja a’ 
keleti tengereket szemmel tartani, a’ franczia kereskedést védel
mezni, ’s ennek hasznos adatok ’s tapasztalásokat gyűjteni, a’ fran
czia kereskedő hajóknak szükség esetében segítségül lenni ’s a’ t. 
Keletindián kívül Australiát ’s Amerika nyugati partjait is szemmel
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tai.tj a. _  Venus (reg it pedig nyugat| felé küldetett ki hasonló 
czélból.

A N G L I A.
Legújabb cantoni hírlapok nagyon panaszkodnak a’ Malakká- 

tol keletre eső tengereken napról napra terjedező ’s veszélyesbülő 
tengeri rablások ellen, ’s vádolják az angol tengeri erő résziről ta
pasztalt védelem-hiányt, mig a’ hollandi hadihajók vitézül ótalmaz- 
zák a’ nemzetükbeli kereskedőhajókat. —  Siami hírek julius végéig 
terjednek, és szerintük a’ cochinchinai háború hosszúra húzódik, 
azonban nevezelesb ütközet nem történt. A’ siami király vasra vereté 
két első osztályú mandarinját, mivel nagy mennyiségű rizs-kivitelt 
engedőnek Chinába.

A’ M. Chronicle következőleg elmélkedik Jackson elnök bu- 
csu-küldem ényérül: „Nem alap nélkül buzgódik az elnök a’ bank
ügy visszaélései ellen az egyesült statusokban; azonban e leczke 
talán szintúgy érdekelheti Angliát is. Valljon a lóritt parliament lesz 
é elég erős illő gyógyszert alkalmazni e ’ gonosz ellen? Egyébi
ránt az egész küldeményt v. üzenetet becsülésre méltó hagyomány
nak nézzük az egyesült statusok népéhez. Az e lnök , mennyire 
igen szivén fekszik az amerikai intézvények állandósága, annyira 
mélyen érzi, melly nagyon fenyegetik azokat a’ helyes statuselvek.«- 
tól eltérés rósz következései. Azonban az amerikaiak m ég ifjúsági 
erővel bírnak, ’s elkövetendő hibáik kevésbé veszélyesek, mint ha
sonló balfogások a’ koros v. korhadt statusokban.“ —  A’ Globe nem 
különben fejezi ki magát: „Azon mód, úgy mond, mikép az ősz 
hareznok statusférfi az ingékony pénzforgás ártalm it, főleg a’ m un
kás néposztályra nézve m egfejté, minden országban méltó Ügyeimet 
érdemel. Különös, hogy az em ber szintazon bajokra bukkan illy 
könnyű adóval ellátott 's kimerithetlen segédforrásokkal bővelkedő 
országban, mint Amerika; mellyeket idős statusokban a’ túlterhelt ’s 
m esterséges pénzügy-rendszer a’ kereskedési és ipari érdekeknek 
okoz, ’s mellyekröl nem rég  Angliában is volt némi tapasztalásunk, 
’s azt csupán azért, mivel Amerika esztelenül azt gondolja, hogy 
az ó világ kereskedési szorongatásit ’s korlátozásit utánoznia k e ll , 
mellyek által a’ jóllét és polgárisulás annyi gyümölcse élvezetétől 
megfosztja és olly statusjövedelemmel terheli magát, melly csak 
uj zavarok forrása. Azonban habár Jackson óhajtása szerint eltörlet- 
nének is az úgy nevezett véd- v. óvakodási vám ok, az amerikai status- 
kincs mégis mindenkor ki lenne tűzve fölösleg bevételnek a’ sta
tus földek eladatásából szaporuló jövedelem miatt,mellyekért most kész 
pengő-pénzt kiván. Az uj statusok adósságai Angliában a’ hátralevő 
kam atokat is ide számítva 2 6 ,0 6 1 0 0 0  font sterlingre m ennek ’s e ’ 
sommábol Columbia 1 0 ,8 5 9 ,0 0 0 , Mexico 8 ,6 7 4 0 0 0 ;  P eru  3m illió 
2 5  ezer 1 0 0 ,  Chili 1 ,5 8 5  0 0 0 ,  B uenos-A yres 1 ,5 7 0 ,0 0 0 ;  Gua
tem ala 2 5 7 0 0 0  fonttal adós.

A ’ londoni lapok ’s ezek közt a’ toryk zajongva beszélik , 
mikép iktatlalott be R. P eeljan . 11 én Glasgow egyetem  lord reetori 
hivatalába. Az ifjú toryk háromszorosan éltették Peelt ’s W ellington 
liget, melly utolsónak életiért kivált a’ jelenvolt asszonyságok is han
gosan kiáltoztak. John Campbell nevére, ki szinte jelölt volt a’ lord- 
rectorságra, fütyültek, ’s bőgtek. Stanley lord ’s a’ felsőház mellett 
is kedvezően nyilatkoztak. R. Peel dicséré az egyetemi tanulmá
nyokat főleg azért, m ert a’ classicus elmemüvelést ’s tudományt az 
életnek alá tudja rendelni. -—

R. Peel a’ glasgowi lakomán, mint várni lehete, tory érzel- 
mi'ileg nyilatkozott. Először is Skótzia lakosihoz, kiknek nagyobb 
része dissenter, a’ statusegyház és uralkodó vallás szükségéről be
szélt, mellyet itt is , mint egész Nagy-brittanniában, a’ püspöki fó- 
egyházban keresett ’s állított lenni. Azután m eg akaró mutat
n i, hogy a’javításoknak az ország dolgaiban ’s intézvényeiben m eg 
kell szűnniük. Leghosszabban kibocsátkozott a’ felsőházról, m el
lyet minden áron fen kiván tartani, különben Angliát hasonló za
varokba julandónak véli a’ zendüléskon Francziaországgal.—  Azon 
észrevéte lre , hogy a’ lordok nem felelősek, többek közt azon e l
lenvetést is felhozó, hogy a’ választók nem felelősek senkinek’s a’t.

A ’ bathi reformerek Palmer és Roebuck követeiknek január 
5 én nagy lakomát adtak. A ’ gyűlés a’ városházban tartatott a ’ lord- 
mayor előlülte alatt. A ’ fő áldomásozók és szónokok ezek voltak: 
William M olesw orth, L eader, Palmer és R oebuck, mind a’ négy 
parliamenti tag , és Napier ezredes. A* szokott áldomások a’ király, 
királyné, ’s Victoria hgasszony nevére elköszöntetvén, a’ nép e- 
gészségére is , mint minden törvényes hatalom egyetlen kútfejére 
is ürültek poharak. Ezután a’ seregre és hajóhadra. Napier ezredes 
m egköszönő a’ sereg nevében, ’s igy szólt; „ 1 5 0  ezer emberünk 
politikai véleményéről beszélni akarni nagyralátás volna. Csak saját 
véleményemet akarom tehát említeni. Én már 4 0  év óta jó radical 
vagyok, de m eg kell m agyaráznom , mit értek alatta, mert a’ radi- 
calok majd annyi fajuak, mint a’ vadállatok az állatkertben. Én egy 
észt. parliament m ellett vagyok; mert rövid számadás hosszú barát
ságot szül. En általányos szójog mellett vagyok, mert azt hiszem , 
ki adót fizet, annak a’ képviselő-megválasztásban is együtt m un
kálnia kell. Én a’ titkos szavazás mellett vagyok, mert különben a’ 
szegény veszélybe jő , ha gazdag ellen szavaz. Én a’ felsőház-javi- 
tás mellett vagyok, m ert a’ mostani rendszer elrothadtnak látszik 
előttem, En a’ szegényi törvény-változtatás ellen vagyok, melly ál
tal lehetséges lön a’ szükölködőket bastillekbe zárni.“ Irlandra n éz 
ve Napier azt monda, hogy ő teljes igazságot akar e ’ sokáig elnyo
m ottnem zetnek. „A ’ to ry k , folytató, nyakas nem zetség. Midőn a’ 
javítás dörgése zenge, reszkettek a’ whigekkel együtt; mindenik fél

ki akard kerülni a’ következéseket, de mindenik saját módja szerint. 
A ’ toryk megverve sátoraikba vonultak; a’ whigek örülni látszottak 
’s a’ reform ereknek kezet nyújtottak. Grey lord, ki mint aristokra- 
ta akart élni ’s halni, kedvezőnek látván ez alkalmat, a’ kormányhoz 
nyúlt. A ’ hajó id e ’s tova ingadozott, ’s a’ révtől messze maradt.—  
Majd azt mondák, hogy a’ király ellenzi a’ javítást; de az igaztalan
nak bizonyult. Ekkor morgoltak az udvari em berek, de a’ nép bi
zony keveset gondolt azzal. Az oligarchák kénytelenek voltak en 
gedni, ’s Grey lord létesilé a’ javító törvényjavaslatot, mert nem 
tehetett máskép. W ellington, az udvar, az aristokraták, mindnyájan 
engedlek a’ nemzetnek. Ezután elbeszéli, hogy a’ javító törvényja
vaslatnak nem volt kívánt sükere , ’s áltáljában a’ javításnak soha sem 
kell megszűnnie. „A ’ dissenterektöl minden okot el kell vonni pa
naszra : a’ püspököket föl kell oldani a’ felsőházbani ülés kötelessége 
alul; a’ lordokat ránczba kell szedni. E rre  a’ whigek ellen fordul, 
mondván, hogy ők semmit sem tellek; m ert mi a’ javító törvényt 
illeti, arra nézve a’ nép csak azt köszönheti a’w higeknek, mi hijányos 
benne, a’ mi pedig jó  azt enmagának köszönheti. „ A ’ w higeknek, 
úgym ond, épen nem kell hinni.“ A ’ felsőház-javitásra térvén: a’ lo r
dok, úgy monda, nem égből estek le , mint m anna, hanem a’ népből 
származtak, ’s most csak arról kell gondoskodni, hogy sáskák gya
nánt el ne pusztítsák az országot. Eddig mindig csak javítást kí
vántunk a’ lordokra nézve; de ha még sokáig tart igy, majd azt 
fogják mondani: „F ö l a’ néppel! Le a’ lordokkal!“ l)e rem ény
iem , hogy m ielőtt arra jutna a’ dolog, igazságot szerzünk Irland« 
nak, igazságot Angliának, igazságot az egész világnak.“ —  Utána 
Roebuck hasonló radical szellemben szólt, mondván, ha a’ w h ig - 
ministerek nem akarnak a’ nép sére lm in ’s panaszin segíteni, e lk e li 
őket űzni a’ kormányról. A* whigek jóakaratból, vagy kényszerítve, 
engedelmeskedni tartoznak a’ népnek. Irlandról szólván, mordul ki
kelt az ottani protestáns egyház ellen; melly intézvényt egészen 
rothadtnak m ondá, légkörét dögleletesnek *s papságát telve vissza
élésekkel ’s pénzvágygyal. —  Ost. Beob.

A ’ birminghami nagy politikai unió jan I6 á n  nagy nyilványos 
lakomát szándékozik ad n i, m ellyre Sir W. M olesw orthot, Roebuck 
és Leader urakat ünnepélyesen meghivá. (Mind a’ három nagy ra 
dical.) Ugyan ez idő alatt tizenkilencz más lakoma is fog Birming- 
hamban tartatni, ’s a’ főlakomától mindegyikhez küldöttségek fognak 
menni, hihetőleg felbuzditani egymást a’ politikai izgatásra, melly újra 
megkezdődött. —

A ’ dolgozó néposztály, úgy látszik nincsen úgy mint eddig 
munkával elfoglalva, mert ismét politikához kezd fordulni. —  Köztük 
egyesület állott össze , melly igen nagy számban kiosztott ’s elter
jedt röpkeiratban megmutatja, hogy 1 0  várhely 2 4 1 1  választóval 2 0  
tagot küld az alsóházba, mig szinte annyit küld más 1 0  várhely, 
de 8 6 ,0 7 2  választóval. Ezen egybehasonlitást annak bizonyításául 
hozzák fö l, milly igen nagy szüksége van m ég folyvást javításra a' 
már megjavított parliamentnek is. —

Londonban egy igen rejtvényes ’s eddig ki nem  világult tö r
tén e t tartja feszülten a’ köz figyelmet. E gy spanyol dáma ugyanis, 
kinek neve Jozefina Carillo d’ Aborroz Mahon d’ A rtu ros, Noe 
vizsgáló rendőrtiszt előtt következő vallomást te tt: ő dec. 15én  
F’rancisca nevű szobalánya kíséretében lakából a’ Regens-Quadrant- 
ba ment látogatni, a’ nélkül, hogy erről valakinek előre szóllolt 
volna. Midőn azon házba lépett, mellynek asszonyát m eglátogatni 
szándékozók, egy csinosan öltözött spanyol jött e léb e , ki jelent
vén , hogy a’ ház asszonya nincs otthon , egyszersm ind ajánlja szol
g á la tá t, hogy a’ dámát oda veze ti, hol az van. —  Mire az a’ h i
székenyt egy házba vezeté a’ B road-streeten , hol a’ kaput belép
tük után azonnal bezárták , szemeit bekötötték ’s több lépcsőn és 
csavargás után egy té ré s , zö ldes fehér szőnyeggel diszesílell, kü lön
ben egészen fekete szobába vezették , h o l, miután szemeiről leve- 
vék a’ köteléket, 1 2  égő gyertyát ’s egy feketével boritolt asztal 
körül 1 2  fekete öltözetű férfit látott; előttük egy bársonyos könyv 
fölött elefántcsont feszület ’s 12  veres könyv. A’ férfiak spanyolul 
szóliták m e g : „Isten őrizzen!“ azután az elnök, ki fehérbe volt öl
tözve, így beszélt hozzá: „Esküdjél m eg a’ szent római ’s apostoli 
h itre , ’s Jézus Krisztus urunkra, ’s urunkra a’ királyra, kit isten tartson- 
m eg,hogy mindent, a’ mit urunk, a’ király részére történi kölcsönök e l
len tettél, visszavonsz; ’s a’ mit most nyilatkoztatsz, élted ’s örök üd- 
vedrül határoz. „Midőn azonban állhatatosan úgy nyilatkozott, hogy 
illy titkos törvényszék előtt semmire sem áll, ’s inkább halóit szen
ved, mint m egesküdjék: egyhangúlag halált kiáltottak fejére. De 
az elnök azt m ondá, hogy ez m ég korán van. Az egész jelenet 
m integy 3  óra-hosszig tartott; a’ jelenlevők spanyolul beszéltek u- 
gyan, de igen töredezve, úgy hogy méltán kétkedhetni spanyol lé 
tük felől; e ’fölött bajuszok sem volt, mit a’ spanyolok olly örömest 
hordoznak. Végre bekötötték szemeit ’s az utczára kivezették. 0  a’ 
házat jól m egjegyzé ’s haza ment. Más nap megvizsgálák a’ mondott 
háza t, de benne semmi gyanúst nem leltek. F igyelem re méltó eset 
az is , hogy a’ mondott szobalány elszökött.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Athénéből nov. 12éről Írják, hogy a’ király ő föls. oldenburgi 

M aria-Amalia hgasszonnyal kötött házassági szerződésben gyermekei 
neveltetésére nézve úgy egyezkedett, hogy az, a z l8 3 5 k iju n .  Í jé n  
közrebocsátott kir. fölszólaláshoz képest, egyesült görög vallásban 
tö rtén jék .—  Az uj görög királyi párján. I5 é n  érkezett Innsbruck
ba a’ bajor korona hg. kíséretében, honnét Triestbe utaztak ugyan
attól kísértetve. —
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ChimVbul Londonba érkezeit hírek szerint Tse-kin, a’ császár 
«gyik testvére , 7 esztendőre Tatárországba szám űzetett, mivel hí
vatlanul a* status dolgaiba mert avatkozni. Uj példája ez a szigotu házi 
politikának, mellyet a’ császár gyakorol. A ’ császári család jelenleg 
mintegy 6 0 0 0  tagbul áll, kik egyenes vagy mellék ágon a’ császár
ral egy törzsökből származtak, attól elism ertettek’s nyugpénzt húz
nak. A’ távolabb rokonok ezen apanage-a csekély ugyan, de a’ be
lőlük kerekedő mennyiség mégis iszonyú nagy ’s nehéz terhe a’ sta
tuskincstárnak, melly oliy szűkös állapotban van, hogy egy európai 
statusnak sem tenne szégyent. Könnyű volna e ’ bajon az által seg í
teni, hogy a’ császár, rokonit hivatalokba helyezné ’s azokhoz mért 
aránylagos fizetéssel látná-el: de a’ Mantschu családnak fő kormány- 
elve a’ nepotismusíol (rokonosdiság) tehetségig őrizkedni, mert meg- 
tanúlá az évrajzokból, mi véresés borzasztó zavargások keletkeztek 
abból hajdan, ’s mint okozá némelíy előbbi uralkodott ház buktát. Van
nak ugyan példák, hogy udvari hgek nagy hivatalokat itt is viselének , 
de igen ritkán; általányos kórmányszabály őket üres csillogó czí- 
mekkel altatni e l, ’s a’ valódi hatáskörbűi kizárni. —  A ’koronaörö
köst a’ császár nevezi, de őrizkedik választását előbb tenni közre, 
mint midőn halálát közelgeni é re z i , mert e ’ bizonytalanság biztosít
ja őt fiai jó viseletéről. Nagyobb ügyekben meghivatnak ugyan a’ 
vérhgek is a’ tanácskozásbani részvételre ; de annál kedveltebbek az 
udvarnál, minél kevésbé foglalkoznak közügyekkek A’ hgasszonyok 
idegen fejdelmekhez vagy hatalmas jobbágyokhoz adatnak hitvese
kül, de apanageik igen csekélyek ’s az udvarnál nem örömest lát
tatnak. ’s a’ fi

Chinábana’ franczia téritők, kikről azt hivők, hogy már régóta 
el vannak törlesztve, mert hirök nem hallatszott, nagy előlépéseket 
iesznek.ígaz ugyan ,hogy Pekingbül öt év előtt a’ kalh. papságot elűz
ték ’s a’ chinai birodalomban bárhol találkozó Macaoba szorult : de 
azért a’ franczia lazarinusok kiknek sem pénzük, sem kedvező viszo
nyaik, sem lángoló buzgódásuk nem hijányzolt, folyvást űzték titkon a’ 
kér. vallás-terjesztés munkáját, ’sfényesb sikerrel, mint magok is re- 
méllheték. Minden évben ugyanis küldenek két vagy három fiatal pa
pot a’ birodalom belső részeibe, kik ott a’ téritgetés munkáját szorga
lommal folytatják, úgy hogy jelenleg a’ tartományokban több felé ta
lálkozik keresztyén egyház, sőt nyilványos isteni tisztelet is, mellyel 
minden ellenzés nélkül szabadon űzhetnek, kivált miután született d u 
naiakból tőnek papokat, ’s azoknak segélyivei kezdének élni. E ’ czélra 
két növendék-papházat állitoüak, egyiket Macaobana’ déli tartományok 
számára, honnét a’ tanulást végzettek a’ manillai érsekhez mennek föl- 
szenteltetésért, ’s azután a’ birodalomban szétoszolván olly biztos és 
csöndes életet élnek, mint bárhol Európában. Másik növendékház 
Mongolországban van a’ chinai falon túl, hol az éjszaki tartományok 
’s különösen Peking főváros számára nevelnek papokat. Pekingben, a’ mi 
majdbihetlennek látszik, 2 0  ezer 1 élekből álló népes ker.egyh. van, m el
lyel két franczia pap’s több alsóbb rendű chinai kát. pap igazgat; Tsching- 
tufuban pedig, 8elschuen tartomány fővárosában a’keresztyének a’- vá- 
íos nagy sirkertjébe temetkeznek; sírjaik keresztekkel ’s a’ kér. vallás 
egyéb diszjeleivel ékesittetnek. A’ kormány nem a’ keresztyén vallást, 
hanem az európaiakat üldözi, ’s a’ hol már egyszer kér. egyház van 
alapítva, annak békét hagy, annyival inkább, mivel a’ keresztyének 
viselete példás erkölcsű és csendes.

A M E l l I K  A.
Az egyesült statusok lapjai szerint Van Buren megválasztatása 

kétségtelen. Egyik közülök azon m egjegyzést teszi, hogy Jackson 
és Van Buren közt azon különség van, hogy amaz valódi bálványa, imez 
pedig képviselője az uralkodó demokrata pártnak. Annak bizonyságára, 
i1 illy gyorsasággal mozdiltatékelő az elnök küldemény e a ’szövetségmin- 
d n részeiben, azt hozzák föl, hogy Philadelphiából a’ 8 7  (angol) 
mérföldnyi távolságú Jerseybe, részint gőzközlés, részint utazók 
á tál három óra ’s 41 perez alatt jutott el. -—  A ’ régiebb hir Ujyork 
és Washingtonból dec. 14ről szomorút jelent Jackson egészségi 
állapotáról, azt állítván, hogy nem terjedhet hosszúra élelfonala 
maholnap lelépendő köztiszteletü kormányvezórjöknek, az ősz Cin- 
cinnatus Jacksonnek. —

A ’ tanács titoknoka, Lourie lemondott hivataláról; Van Buren 
az ujdon választott elnök mosta’ tanács elölülője.

Dec. 24i«vig terjedő ujyorki hírek szerint, Jackson annnyira 
jobban lett, hogy már ügyes bajos személyek látogatását is elfogad
hatja. A’ washingtoni főposlahivatal dec. 15én földig égett, ’s egyet
lenegy levél sern mentetett-meg. Hiedelem szerint a’ tűz szándékos 
§yujlás által támadt, ’s a’ dolog a’ congressus nyomozása alatt van.

lexasból hallani, hogy Santana az előbb közlött egyezés sze
rint végre szabadságba helyeztetett, ’s W ashington felé van útban. 
A  mexicoiak folyvást azon szándékban vannak, hogy az elesett tar
tományt fegyveresen meghódítani még egyszer megpróbálják. B ra
vo tábornok e végre tetemes sereggel San Luis de Potosiig előre 
nyomult, ’s tüzes felszólítást bocsátott katonájihoz. Ez ügyre néz
ve Jackson még egy 2dik rövid küldeményt bocsátott dec. 22rő l a* 
congressushoz, mellyben minden beavatkozás ellen nyilatkozik a’ m e
xicoiak és texasiak közt folyó háborúba, egyszersm ind vonakodik 
az uj status (Texas) függetlenségét elism érni, mig azt más valami 
hatalom vagy maga Mexico el nem isméri. Jackson ezen nyilatkoz
ta mély benyomást tön. Floridában a’ háború az indiánok ellen folyvást 
tart, ’s még elhatározó ütközetre nem jött a’ dolog. —  Ujorleans-

ban Tiernau Cadoll és társ. házak egy millió dollárban buktak 
meg. —

E L E G Y  H I R.
Antwerpben egy kalmárnak 1 2 0 0  tollas levélhordója vagyis 

galambpostája van m ár, ’s e’ tárgyban nem  kisebb haladást tapasztal
hatni, mint a’ gőzerő-alkalmazásban. Csak egy lángelme hiányzikmég, ki 
fagalambokat gőzzel töltsön-meg ’s igy a’ két intézetet egyesítvén 
az eleséget megkímélje, ’a az érkezés idejét mathematikai bizonyos
sággal számolja ki. —

Azon reményteljes jövendő, melly 'Törökországban a’ fes
tők előtt nyilt, egyszerre ismét első tétüle; mert a’ szultán, engedvén 
a’ babonás közvélemény kivánatinak, a’ törvényszéki teremben fölfüg
gesztett képet ismét levételé. A ’ törökök a’ lefestett emberalakokat 
kisértetek gyanánt rettegik ’s gyűlölik, ’s a’ létezés és nem-létezé* 
<közti különbséget nem veszik tekintetbe.

* # *
S tatus- papirosok a’ status áltál kiadott kö telezvények , 

'm ellyek a’ státus’ tartozását fejezik ki hitelezői iránt. A’ papiros 
rpénz is a’ státuspapirok közé tartozik, a’ mennyiben a’ státusnak, 
kötelessége azért kész pengő pénzt fizetni névszerinti értékben , 
ha a’ papirospénz birtokosi kívánják. S tátus-adósságokbol szár
maznak a’ státuspapirosok, t. i. az á lta l, hogy a’ státusadósságok- 
ru l kötelezvényeket ad ki a’ s tá tu s , vagy azokra nézve a’ hi
telezőket biztosítja ’s azokat forgásba hozható és keringő tá r
gyakká változtatja, m ellyeknek birtokával bizonyos kam at-huzás- 
s ’ a’ tőkéróli szabad intézkedés van összekötve. így  a’ státuspa
pírosok nevezetes kereskedési czikkekké lesznek. A ’ státusok sa
já t haszna kivánja ugyanis, hogy a’ fö lté leke t, m ellyek alatt a* 
adósságokat csinálák, *s m ellyek a’ státrns -  kötelezvényeken ki 
vannak nyilván fejezve, pontosan betö ltsék ; mert ettől függ jö 
vendő h ite lök , ’s m ert bármelly státus annál könnyebben kap köl
csön pénzt a* tőkepénzesektől szükség’ idejében, ’s kedvező föl* 
té telek  ala tt, minél pontosabban és gondosabb figyelem m el tön 
e lege t előbbi időkben köteleztetésének. —  Híy közönséges stá
tus-kötelezvények majd minden státusban vannak, ’s annyiféle n e 
m űek és alakúak, hogy term észetüket, különböző beesőket ’* 
biztosságukat, ’s a’ t. kitanulni egy saját tudomány* tárgya. —  E - 
lőbb a’ statu s-kö te lezvények , mint magányos em berekéi, bizonyos 
határidőre valának kiadatva, mellynek lefolyta után a’ kölcsönvett 
tőkepénz visszafizetteték; a’ kötelezett kamat pedig e g y , fél- vagy 
évnegyedi határidőkben fize tte te tt, az egész tókepénz visszafize
tése idejéig; sőt még ma is vannak kisebb státusok, m ellyek  e* 
módot követik. De a’ nagyobb státusok, m ellyek aránylag nagyobb 
adósságokkal is b írnak, újabb időkben hasznosbnak talállak kö te
lezvényeiknek kézről kézre fo rgását, ’s ezt lehetőleg  előm ozdít
ják. —  Eleinte azonban csak a’ kölcsönadók nevére adattak ki e -  
zen kötelezvények, kik azokat másokra átruházhalák ; de m ivel e r 
rő l a’ státusnak mindig je len tést kelle tenni általiratás v ég e tt, «* 
mód is gátolni Iátszék a’ könnyű és szabad keringést; azért a’ 
követelezvények, minden név-kitétel nélkül, csak a’ birtokos’ szá
m ára adattak, ’s az illyeken már mindenki tovább adhat minden n eh éz
ség  ’s bejelentés nélkül. Idővel sokféle mód fejlett-ki, hogy a’ s tá tu 
sok magokat elegendő kölcsönvett pénzzel elláthassák, ’s a’ tőkepén
zeseket kölcsönadásra bírhassák. Illyés módok voltak az úgy nevezett 
Annuitások. Ezek olly szerződések, miknél fogvást a’ státus kö
telezi m agát, hogy a’ kölcsönadónak évenként bizonyos sommá! 
(izet tő k ep én zeért, m ellyhez más utón olly könnyen és kényel
m esen nem juthat. E zen fizetések (Renten) vagy bizonyos idő
re  vannak kikötve (p. o. 4 9  vagy 99  esztendőre) m ellynek le 
jártával a’ fizetések m egszűnnek, úgy, hogy a’ kölcsönadó többé 
tőkepénzét vissza nem n y e ri, m elly az évenkénti fizetések á l
tal úgy is elég  gazdagon vissza van már neki fizetve; vagy addig 
ta rta n ak , mig a’ státus a’ tőkét vissza nem  fize ti, a’ mi azon
ban tetszésétől függ , ’s ez esetben folyvásti fizetéseknek ( p e r- 
petuirliche Renten) hivatnak. Hlyen módok az é l e  t-p  é n z e k 
(Leibrente) is , vagy ollyan szerződések, mik által bizonyos tő 
kepénzért bizonyos jövedelem  biztositlatik a’ kölcsönadóknak égés* 
életükre. E ’ jövedelem  az esztendőkkel együtt szaporodik; azért 
sokan öröm est állanak illy szerződésekre, m ert igy kis tőkepén- 
«ökbül, mig é ln ek , nagyobb jövedelm et húznak, mint bárm elly 
más utón. Az illy nemű kötelezvények is kézről kézre foroghat
nak. A’ T o n t i n á k  olly szerződések, m ellyek által eg y tö b b  tag 
bul álló társaságnak valamivel nagyobb kam atot kötelez le a’ s tá 
tus, mint más helyen kaphatnának, a’ tőkepénzt a’ társaság adja 
össze egyenlő részvényekben , a’ kamatot pedig eleinte mindnyá
jan, azután az életben maradtak húzzák, ’« a’ ki legtovább él, az az 
egész tőke kamatját nyeri, mig él. —  M illy nagy Európában ezen 
status kötelezvények száma ; nehéz pontosan m eghatározni; körül 
belül 4 0 0  millió tallérra számíthatni az évenkénti fizetéseket ( Ken
ten ) m ellyeket Europa hitelezőinek fize t, ’s mikkel az európai 
nagy kereskedő-piaczokon naponként,kereskedést űznek. —
Ö A H O N A Á l t :  Pesten ja». Sldik.  Tiszta Rik/.a 93 1 /3  Rozs 5t 2 / 3  —  53 1 /3

— 50. Zab 38 2 / 3  — 30 2 /3 .  —  33 I/ 3 .  Kukoricza 80.
P É N Z K E R E T :  jan. 2Sk;ín 5 pCente» «tatunk. 104 1 1 /3 2 ;  — 4 pCente« 99 5

— 3 pCente» 75 1 / 8 ; — 182lki  100 fit. köles. 142 'ÍJ4 ;  1 8 3 ü 5 0 0 fo r  köles.
580 1 J í  liécsi 2 1 /2  pCente» baiiRó-köt. 00.
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F O G L A L A T :  Magyar és Erdélyország (kinevezés; Török János tanitószékbe iktatása; s/.inészetgyámitó pesti ’s köz-czélu s. újhelyi tánczvigalmak; a’ nemz. 
museum gyarapodásai; tanitósági csődület; Beuiczky Lajos és Ourcsák János -j*. in. tud t ) Ausztria. Francziaország (a’strassburgi zendiilőket föloldó ítélet részletei; 
a’ köretház spanyol ügy fölölti vitai; Apponyi gr. tánozmulatsága; Meunier ; Enfantin ; Temps oppositio- száma; lapvélemén) e k ’s a’ t.) Spanyolország (Narvaez 
hivatalos lemondása; e’ miatti cortes-viták; hadi viszonyok, újabb készületek; d. Carlos tábora;) Anglia (az irlandi nemz. «agy egyesület ’s kath. főpapság 
gyűlése; influenza.) Oroszország (Vixen angol hajó lefoglaltatása ) Törökország ( \ l y  Niza elleni gyilkos uierény) China (kereszt) énség elleni parancs) 
Amerika. Elegyhir. Gabonaár, l'éuzkslet. Dunavizállás.

M A G Y A R- és E  R D É L Y 0  R S Z Á G.
Ő cs. k. föls. dec. 26árul kelt legf. határozatánál fogva, Cser- 

venvodaly Döme István, nagyszebeni kereskedőt Erdélyben, az udv. 
haditanács ajánlata következtében, 3 4  év alatt az em beriség, külö
nösen roszúl íizető aratások éveiben a’ székely határőr-családok föl- 
eegéllésire nem egy Ízben tett nemes adakozási némi megjutalmazá- 
sau l, polgári szalagos kis arany érdempénzzel diszesítni kegyes
vala. —

M a r o s - V á s á r h e l y :  jan. 14én  iktattaték tö rtén e t’s nyel
vészet-tudományi tanitó-székébe Török János ur a’ reformátusok it
teni főiskolájában. A ’ mostarikor azon mind inkább erősülő szelleme, 
inelly egy biztosb és szebb jövő derülendését csupán a’ nem zeti ész 
*s erkölcsi erő kifejlődésétül várja, mindenféle rendű ’s osztályú pol
gártársak számos m egjelentében mutatkozott, ’s a’ különben csupán 
iskolai ünnepet majd nemzetivé magasilá. Az ünnepet hangászkisé- 
retü  karének nyilá meg ’s fejezé: a’ beiktatást Toldalagi Zsigmond 
gróf főcurator végzé; beszédeket Délteky Zsigmond professor ’s 
orvostanár, a’ beiktatott uj tanító, Bodola Sámuel rector p ro fesso r’s 
végre Somodi Sándor senior uu. tartanak.

Pesten febr Iső  napján végbement a’színészet fölsegélésire 
tartatott, köz-czélu ’s érdekű tánczinulalság a’ városi terem ben. A’ 
számosán egybegyült részint hazafi részint gyönyörvadász, részint 
mindkettő egy személyben, ide számítván azt is, hogy sokan, több be
lépti jegyet váltottak,nem megv etendő m ennyiségüjövedelm etrem ényl- 
tet a’ mondott czélra, mellyet annak idejében közleni el nem mulasz
tunk. —  Lelkes példával ment elő az Országbirája ő excellentiája, 
ki nem csak részt vett e’ mulatságban, hanem a’jövedelem szaporítá
sára 2 5  belépti jegyet is váltott. — Az Európa szerte hires ifjú con- 
cerladó Vieuxtemps Pestre érkezett e ’ napokban. —

S. U jh e ly  (Zem plényben) Sennyei Károly b. cs. kamarás 
saját telkén nyitott igen csinos készületü tánczterem ben, m ellyet 
Ferdinand-teremnek neveze, ’s ő föls. olajban festett mellképével di- 
Bzesite, már eddig i» három tánczinulatságot ada közhasznú czélok 
ápolására, u. m. jan. 19 , 2 2  és 29én. Az első tánczmulatság tisz
ta jövedelme a’ császár-huszári kórházra , a’ 2dikbul bejöttnek fele 
Ujhely városban eddig nem létező fecskendők m egszerzésére, a’ 
Sdikának szinte fele az Ujhelyben fekvő Koudelka-ezred egyik szá
zadának kisebb költségei pótlására adatott. A ’ 4dik tánczmulatság 
febr. 5én fog tartatni ’s annak fél jövedelme a’ zemplényi casino könyv
tára gyarapítására van szánva.

A’ magyar nemzeti Muzeum gyarapodásai: Lam berg Ferencz 
gróf vezérőrnagy és osztálynok ’s a’ lengyel kir. sz. Szaniszló-rend 
első osztályú vitéze, a’ magyar nemz. M uzeum természeti gyűjtem é
nyét néhai gyógyász Lumnitzer Istvánnak Pozsonyban hátrahagyott ’s 
3 2 2 1  növény-fajbul álló eleven fiivész-gyűjteményével ajándékozá 
meg. Lumnitzernek olajba feste tt’s jól talált arczképét pedig Gömöry 
Károly pesti gyógyszerárus ajándékozá a’ gyarapuló nemzeti in
tézetnek. —

Pesten kielégítő sikerrel tartatott a’ kereskedési-iskola nyíl- 
ványos prőbamulatványa a’ helybeli iskola-igazgatóság felügyelése 
alatt. Fölállt e ’ közhasznú intézet Pesten 1 8 3 0 b an  Dibanco Gyula 
vezetése alatt, a’ bécsi polytechnikon intézet, kereskedési osztálya 
mintájára. Az eleinte csak 15 személyből álló hallgatóság az első 
köz. vizsgálat után 8 2 re  szaporult, ’s ezóta az intézet számos tanít
ványt részeltet czélszerü növelésben Magyar ’s Erdélyország távo
labb vidékeiről is, és a’gyakorlati életnek már eddig is sok müveit fia
tal kereakedőt adott által.

Z á g ráb. F. h. 24ken  tevé-le Kukulievich Antal kir. tanácsnok 
mult dec. 3 k án , zágrábi iskolai kerület főigazgatójává neveztetése 
következtében , a’ bán előtt hivatalos esküjét, IGán tartatott pedig 
annak ünnepélyes beiktatása. —  Ugyan 26án  reggeli 1 — 2  óra közt 
éjszakkeleti irányban, egy óránál tovább tartó éjszakifényszerü égi 
tünemény vala látható, melly számos embert tüz-kiáltásra csábított 
’s az ébredezőket aggodalommal tölté el. Az égi t ünemény eleinte 
tojásdad alakban jelen t meg a’ láthatáron, azután félkör idomban m a
gasra és szélesre té rjenge , szine világos veres volt sugárzás nélkül, 
’s hirtelen múlt el. A’ lég egyazon időben csöndes és vidám volt, a ’ 
hold teljes fényben, a’ légmérő 2 8 ' 3 /y 2 /; / , a’ hévmérő 4* állott.

A ’ zágrábi k. akadémiánál megürült term ., egyet, ’s magyar 
köz-jogtudomány tanító - székére a’ pesti m. k. egyetemnél újólag 
tartandó csődület határnapja f. e. junius elsője.

Dudán jan. 24 én  agyvelő-guta vetett véget Beniczky Lajos 
m. k. kamrai tanácsnok’s a’ m. k. főtörvényszéknél bányaügy-előadó 
é letének , 6 0  éves korában. Tetemei jan. 27én  Czinkotára vitettek 
a’ nem zetségi sirboltba. Attila ’s Lajos fiain kívül, kik mindketten 
Zólyom m egye aljegyzőji, Ludovika, Em ilia, H erm ine, Atala és 
Mari leányai gyászolják elhuny tát.

E g e  r jan. 31kén. Hajnal felé zárta be közhasznú életpályá
ját Kis-Szlatinai D u r c s á k  J á n o s ,  sardieai püspök, egri kánonok, 
a’ bold, szűz egervári prépostja, ’s több diszjelei közt a’ pesti kir. 
egyetemnél a’ philosophiai osztály’ tagja. Ezen bő tudományu, sok
féle isméretü ’s az egri Lyceumban a’ philosophiai ’s theologiát szá- 
inosévig dicséretesen tanitott nemeslelkű emberbarát kimultát szám o
sán, főleg árvák ’s ügyefogyoltak, kiknek ápoló atyjok vala, méltán 
kesergik.

M agvak t u d ó s  t á r s a s á g ’ kis gyllksk  jan. 16. I. Horvát Lajos 
károlyfejérvári káptalani requisitor több, az ottani káptalani levéltárban 
találtató régi magyar irománynak’ saját kezével készült pontos és ékes 
másolatát küldötte be a’ társaság’ kézirat - gyűjteménye’ számára. II. 
A’ kirendelt bírálók’ okokkal támogatott véleményeik’ következésében 
egy chemiai ’s egy orvosi munka visszaulasíttatoit. III. A’ társaság’ 
Évkönyvei’ Ilid. kötetének tartalma s rende elhatároztatván, sajtó 
alá bocsáttatott.— Jan. 23d. tartott ülésében a’ társaság folytatólag eg , 
az Évkönyvekbe szánva volt munka’ vizsgálatával foglalatoskodott. 

A U S Z T R I A .
Tyrolban Kirchbichl helységben, melly a’kufsleini országúton 

fekszik, jan. 8án különös szerencsétlenség történt. A’ vendégfogadóban 
ugyanis vasárnapi tánczmulatság lévén , az első emeletben helyzeti 
1 8  1. szé les’s 19  1. hosszú vendégszobába több mint 2 0 0  ember gyü
lekezett, úgyhogy szék, asztal, ablak - párkány ’s az erősen fűlött 
kályha köre is lepve volt ülőkkel, m ert néhány vigkedvü parasztficzkó 
álarezban jelent m eg ott a’ falusi nép nagy mulatságára. 7 óra után 
egyszerre m egrepedt a’ padlat vakolatja ; ’s a’ padlat maga is középen 
k e tté tö rt, úgy hogy a’ padlat ’s vakolat szélei a’ falon m ég függve 
m aradtak, s a’ tánezterem  egy töltséridomu völgyezetlé változott, 
mellybe az egész jelenlevő néptömeg, asztal, szék, korsó , üveg egy 
pillanat alatt lesodródának. Szerencsétlenségre a ’ kályha is összedüít 
*s a’ gyomrában levő tüzet, hamut és füstöt, sőt a’ széllyelváll tüzes 
vasdorongokat ’s cserépdarabokat is a’ szerencsétlenekre ontotta. A ’ 
ledőlt kályha alkotórészei 5 mázsát nyomtak! Borzasztó volt a’ sötét 
lyukba hullott, ’s összeszorult embertömeg helyze te , melly minden 
pillanatban agyon nyomatás, gyuratás, fulás ’s m egégés veszélyeitől 
re tte g e ; szivrepesztők sikoltásaik! —  Yrégre egy Schw arzenauer 
nevű izmos hajós legény, ki az ablaktól nem messze volt, kitörte azt, 
’s a’ kétségbeesés óriási erejével kitépvén az ablakrostélyokat , 12  
lábnyi magasrul az utczára ugróit, az alsószoba ablakvasait kifeszen- 
geté , ’s igy kezdé egyenként a’ fuldoklókat kiszabaditni a’ sötét bar
langból. Más segítségre sietők a’ leroskadt padlat által benyomott alsó 
Bzobaajlot törték be ’s ez oldalról is szabadulást nyitottak. E ’közben 
uj veszély támadt; a’ dőlt kemencze tüzes üszkei ugyanis megyuj- 
ták a ’padlatot, mellyet sok bajjal lehete eloltani. Két ember meghalt, 
három e rő sen , kettő kevésbé m egsebesült; ’s mindnyájan m egem 
legetik e’ farsangestét, melly a’ tánezteremet szinte közös koporsó- 
jókká változlatá. —

Bécsnek elég ivóvizzel elláthatására szo’gáló készületek nagy 
szorgalommal tétetnek. Négy gőzerőm ü, mindenik 6 0  lóerejü , már 
munkában van; F letscher és Punsher készíti azokat. E zen erőm ü
vek közül váltva keltő leszen mindenkor munkában, hogy a’ vizet 
a’ Duna o pontjától a’ Leopoldhegyen 1 7 0  lábnyi magasságon fekvő 
fő víztartóba vezesse , még pedig minden másod perezben 2-j- köb- 
iábnyit. Innen a’ viz kettős 14 hüvelyknyi csövekben fog három 
más víztartóba (medenezébe) vitetni Wáringbe, Hernalsba és Schnielz- 
re a’ mariahilfi vonalon ’s igy tovább a’ külön, magas fekvésű ’s 
vizszükös külvárosokba. Mindenik kútszoba hat órára való vízmen
nyiséget kap ; ’s összeleg naponként 1 1 0 0  akó viz fog Béesbe 
vezettetni, ’s külvárosaiban a’ szükséghez képest felosztatni, ú g y , 
hogy a’ fölállítandó uj kutak összesége 1 0 4 re  menend. —  A ’ ti rök 
követ tánczvigalmat szándékozik a’ diplomatái karnak ’s főnem es
ségnek adni, melly alkalommal st. Aulaire g ró f, a’ franczia követ 
hitvese fog háziasszonykodni. —  Szerviából azon kedvező hir érke
ze tt, hogy a’ dögmirígy Macedóniában és szom széd vidékeiben e- 
gészen megszűnt. Szerviában nem is mutatkozott.

0  föls. a’ görög király ’s királyné ’s a’ bajor koronáiig. Ve- 
lencze nevezetességeit, játékszíneit ’s a’Spaur gróf által jan. 2 5 én  
adatott táncz-ünnepet meglátogatván, 2 lé n  gőzhajón Triestbe mentek 
’s oda esti 8  órára m eg is érkeztek. —

F R A N C Z I A O R S Z  A G.
A’ strassburgi zendülők ügye hoszas vitatás után jan. 18án 

végképen elítéltetett. A ’ vádlottak védelmezőji között legérde- 
kesb volt Parquin ügyvéd Parisból, bátyja a’ hasonnevű vádlott
nak, ’s ugyanannak védje is. Január 17én  tartott előadásának fő 
pontja Bonaparte Lajos szabadon bocsáttatása volt. E ’ szabadon bo
csátásra a’ korm ány részéről ő csak egy valószínű okot lá to tt, melly 
abban ált, hogy a’ kormány félt, nehogy az eskütlszék a’ hget 
csak neve tekintetéből is fö lm entse, mire term észetesen a’ többi*
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nek fölment elése is fogott volna szükségkép következni. Beszéde végét 
rokonsági viszonyai említésével élénkité , melly körülmény igen 
mély benyomást tön mind a’ hallgatókra, mind az esküitekre. így  
szóla pedig védelme zártán: „Nem sokára elhagyandom a szép Al- 
zátziát; kevés nap múlva ismét visszatérek Parisba. \  isszatéren- 
dek leli azon jóakaró szives részvéttel, m ellyet Önök irántam m u
tattak; az igazgatás, a’ hatóság, s az ügyvédi kar, m ellyek 
közt tiszttársakra találtam , kiket bírhatni a fő várost is büszkíthet- 
iié. M indenik, minden rangú ’s minden véleményű mindenütt fel
fogó ’s méltató helyzetemet. —  Én itt becses jeleit tapasztalám a 
részvétnek, ’s hálás szívem soha sem fogja ezt feledni. E skütt 
urak! fogadják jeles részöket ez em lékezetekbül! T egyék , eszkö
zöljék, hogy ezen örvendetes, szebb érzelm ekhez égő fájdalom 
ne járuljon! És te tisztes anyám! ki m ég 82ik évedben is keserű 
fájdalmat valál kénytelen tapasztalni, melly könyre fakaszt, hogy 
vég órád még nem jött el, te , ki szüntelen az égfelé kulcsolád 
kezeidet, imádkozva kegyeim ért, te ,  édes anyám ! forró nyugta
lansággal várakozol rám ; könybenuszó szemeid kérdezik az enyéi- 
m eket: „hol, hol hagytad testvéredet? —  0 ! anyám , szárazd ké
nyeidet. Fiadat, Károlyodat, egy alzátziai esküttszék fogja neked 
visszaadni!“ —  E ’ beszéd olly mély benyomást okozott a’ hallga
tó közönségre, hogy számos szem  könybe lábadt, ’s végeztekor 
az utolsó szavakra önkénytelen tetszés következett, m ellyet a’ kö
zönség a’ szinte mélyen megindult Parquin iránt harsányan kije
lentett. —  E ’ beszéd jan. 17én tartatván, az itélet-hozás jan. 18ra 
határoztatott. Ekkor a’ törvényszéki terem  már korán reggel el volt 
lepve. Az őrség 50  személlyel szaporittatott. A’ törvényszék 9 
órakor érkezett a’ terembe. A’ vádlottakat elővezették. Viseletűk 
mindenkor teljes nyugalommal. Az elnök Parquin tegnapi beszéde 
benyomását csökkenteni akarván, arra inté az eskütteket, hogy kö- 
telességiket teljesítsék, és se ól hazafiság, se fonák szánakozás 
állal ne engedjék magukat elcsábittatni. „ A’ m egkegyelinezés, a’ 
korona joga; ’s fölségünk épen olly féltékenynek m utalkozék ke
gyelem -gyakorlásra, mint a ’ szabadság előjogaira, ’s e’ szabadság 
csak igazságban ’s igazság által létez. Igazság nélkül keserű gúny 
az; Francziaország tehát igazságot kíván Önöktül jelen  ’s jövendő 
kora nevében. Ez igazságot a’ nemzeti m éltóság, ’s azon hit nevé
ben kívánja, mellyhez Önök hívek maradni esküvének.“ —  Ezek 
után a’ törvényszéki elnök átadá az esküitek fejének a’ 2 4  k érd ést, 
m ellyekre azoknak felelniük kelle. Azon pillanatban, midőn az e s 
küttszék eltávozék, számos szózat hangosan felkiált: „oldjátok 
föl! oldjátok fölöket!“ Az elnök helyreállítván ismét a’ csöndet, a’ rend
zavarokat kitakarodni parancsoló. Thierriet u r: Ezek ügyetlen ba
rátok , én ellenmondók e’ kiáltozásnak.“ Parquin: „Inkább ártanak 
a’ vádlottaknak, mint használnak.“ A’ védelmezők valamennyien 
e’ nyilatkozathoz csatlakozlak. —  Miután az esküitek kim entek, 
minden oldalról élénk beszélgetés következett. Mindenik jóslag ki 
akaró az esküttszék Ítéletét találni. A ’ vádlottakat kivezették a’ 
teremből. Félóra múlva (I2 e d  félkor) az esküttszék visszatért 
a’ terem be, ’s a’ csönd helyre állta után az elnök valamennyi 
kérdésre nemmel felelt, azaz : hogy a’ vádlottak nem vétke
sek! Alig valónak e’ szavak kimondva, ’s minden oldalról leírhat- 
lan mozgás tört ki ’s hangzott a’ bravo-kiállás, köz helybenhagyás
sal ’s tetszéssel vegyest. Mihelyt a’ vádlottakat bévezelték, újra 
harsoglak a’ kiáltások. Barrot ur Vaudrey ezredes karjai közé bo
rult. Parquin megölelé testvérét, ’s valamennyi ügyvéd szerencsét 
kívánt védenczének. A’ vádlottaknak barátjai kezeiket nyújtók. Az 
elnök: „A’ törvényszék az esküttszék Ítélete következtében fölmenti 
a vádlottakat, ’s azonnal szabadságba telelőket parancsolja, ha más 
valamelly ügy miatt a’ fogházban nem marasztalnak.“ A ’ törvény - 
székiterem lassanként kiürült. A’ tolongás az udvarban ’s a’ legkö
zelebb utczákonnagy volt. Számos kiváncsi látni óhajtván a’ főimen - 
telleket, ohajtozva váró azok jövetéi Üst B Parisban jan. 20án tud
ták meg a’ strassburgi zendűlők fololdatását. A ’ követház elejétől 
fogva végig nagy izgásban volt e’ hirre. — Az egész válasz-felírás e l
fogadtatott, mikép azt a’ biztosság javaslolta volt. Midőn azon
ban a’ felirás végén azon szakasz vitája következett, mellyben a’ ki 
rály élete ellen történt merényről vala s z ó , Leyraud ur a’ strassbur
gi összeesküvésről kezde beszélni, ’s vádiá a’ m inistereket, hogy 
noha előre értesítve voltak a’ dologéul , még sem vették elejét. 
Jaubert e közbeszólásra m egjegyzé, hogy az helyén ’s idején kül 
'a n  most, midőn olly fontos Ítéletnek érkezett hire. „Én, felkiáltott 
a ministerium derék embere, kétség kívül igen távol vagyok a’ hozott 
ítélet tekintete m egtámadásától; kétség kívül el kell ismernem 
az esküttszék mindenhatóságát; de nem értette é Leyraud u r, hogy 
itt fontosb érdek forog játékban? úgymint a’ sereg fenyítéke ! K ér
dem a’ kormányt; valljon szilárd fogalmat képzelt e magának a’ 
hadiszékek illetőségéről, ’s kérem  fontolják jól meg az ügyel. Én 
hevesebben támadtam meg az ostrom-állapotot, mint akárki; de azt 
állítom, hogy ha polgári személyek, kik valamelly vétekről vádol- 
latvák, katonai szem élyeket, kik ugyanazon vétekben részesü ltek , 
a polgári törvényszékek hatósága alá vonhatják, úgy a’ katonai fe
nyíték tönkre jut. ( Tetszés.) Kérem tehát a’ minister urakat, a’ rend 
’s király ’s a’ kormány minden barátjai nevében, hogy e’ komoly 
kérdéssel foglalkozzanak.“ —  Erre fö lkelta’ tanácselnök, Mólé g r., 
’s viszonzá: T elelek azon tisztes szónok által, ki imént hagyá el a’ 
szószéket, a’ kormányhoz intézett felszólításra. A’ kormányt szint
úgy, mint őt általhatá azon veszély, mellyet ő kijelelt; meg van 
győződve, hogy foganatos eszközhez kell nyúlnia; e’ tekintetben a’

kamrának közleményeket fogunk tenni; ’s remélljük, hogy akkor 
segélyét, szintúgy mint eddig, semmi fontos esetben nem vo- 
nandja meg tőlünk. Oest. Beob.

A ’ le Droit szerint Meunier pőre végéhez közelget. Mint
hogy semmi felfödözésre nem lehele őt bírni: a’ statusügyészség 
sietett a’ munkával. M eunier minden kérdésre folyvást csak azt fe
leli, hogy ő senkivel sem közié szándékát; ez olly fatális sze
gült eszme volt, melly őt elfoglaló ’s mellynek ellen nem állha
tott. Y alami rósz lélek unszolt engem’ „úgym ond“ jól tudom, hogy 
rút bűnt követtem el, s őszintén bánom is azt; de nem tehettem 
egyébként. Úgy hiszik, hogy az ügy febr. első napjaiban a’ pair- 
kamra elibe jutáiul. —  A’ többi fogoly részint más törvényszékek 
elé fog állíttatni, ’s mind össze l l e n  vannak.

A követházban jan. 17kén folyvást a’ spanyol ügyet illető 
czikk vala vitalkozási tárgy, ’s csak 18kán fejezteték be. —  17en Ber- 
ryer szólalt föl a czikkel ellenző értelemben. Beszédében bőven 
mutogató, hogy a’ spanyol ügybe nem avatkozhatni okosan. A ’ czik- 
ket pártolók védokait azon három pontban összesité, hogy 1) Spa
nyolországban gátolni kell az önkényes uralkodás helyre állhatását. 2) 
Az ország kívánságának engedni kell. 3) Spanyolország iránt ked
vezést kell mutatni, a’ franczia kereskedési érdekek jövendő biztosí
tására. E ’ pontokra felelőleg, mind a’ hármat ön kívánságának nyi
latkoztatja; de tagadja, hogy Spanyolországban az absolulismus vala
ha helyre állítasson. Spanyolország nem a’ XVI. századi Spanyol- 
ország többé. Yr Károly győzelm e, ha isten úgy akarja, csak egy 
újra íöléledt nagy kibékülés. Spanyolország nem lesz azért abso- 
lút kormány alatt, ha franczia chartával vagy angol alkotmánnyal 
nem birand is. Követhető * é el Ŷ Károly is önkénykedő borzasztóbb 
tetteket, mint a’ junták ’s a’ la granjai katona zendülés? —  (Lárma a’ 
centrum on: nincs Y  Károly.) Ism étlem , V  Károly. (Uj morgás) —  
E gy hang : végre m ég V Henrikről is kész lenne Ön beszélni. Ber- 
ry e r: Nem akarok Önnel egy tulajdonnév választásáról versenyge- 
ni. Hang: Illy dolgokban egy név sokat jelent. Berry e r’: kiknek 
beszédem  nem tetszik: gondolják m eg , hogy közbe szakasztásaik 
miatt m ég tovább maradok a’ szószéken. -— E zután, élénk nem tet
szés gyakori kitörései közt, vádokkal terheli ’s önkénykedőnek gya- 
lázza Krisztina kormányát, rend- ’s fegytelennek hadsergét, dicsé
ri ellenben Carlost ’s a’ carlosiakat, ’s bőven kiereszkedik a’ fr. mi
nisterium Spanyolországot illető politikája ellen. Beszédje olly nagy 
m ozgástokozott a’ házban, hogy az ülést tíz perczig nem lehete foly
tatni. —  B erryert Guizot követé. „Uraim! monda ő, hét éve, hogy 
a’ m egelőzött tiszt, szónok ’s én első ízben e’ gyűlésbe léptünk, ő 
Polignac ministeriumát gyámolítva , én azt ostromolva. Mind ketten 
ugyanazok ’s ügyünk hívei maradtunk. ’S mit monda e ’ hét év alatt 
Önökhez a'’ tisztelt szónok ? Azt mondó, hogy Önök lehetlenséget a- 
karnak: soha czéíhoz nem érhetnek; fejők felett a’ zendülés veszé
lyes elve , melly Önöket léplenkint anarchia örvényébe vezeti. A’ 
következés fényesen megczáfolá e’ gyakori jövendö lgetéseket; az 
ugymondott anarchián alapult kormány szilárdan áll fen; sőt tekin
tete ’s befolyása növekedett.“ —• Guizot rem ényű, hogy Spanyolor
szág , Francziaország által, mennyire ennek érdekei engedik, gyá- 
molilva alkotmányos törekvései által megczáfolja Berryer jövendö
lését. Carlosra nézve pedig czáf-okokat hoz föl Berrier állításai e l
len. Mi megmaradunk ugymon l eddigi utunkon; nem bonyolítjuk 
ugyan Francziaországot kö telekbe , de , mint edd ig , hosszas 
és hathatós gyámolgatással leszünk, melly, rem ényiem , a’ praelen- 
dens követelésit sikeretlenekké teendi. —  Guizot után Sauzet szóla 
Thiers es Passy uu. értelm ében; ltem usat pedig ellenzőben. Bezá
ró a’ hosszas vitatást M auguin, ki más segédhalás helyeit pénzbelit 
javaslott, t. i. a’ spanyol kölcsönökért jótállást; m ert nem katona
ság hiányzik Spanyolországban , hanem pénz azt táplálni, ’s ez oka 
a’ háború végetlenségének. A’ czikrüli \itatást 18án végzék. A’ biz
tosság által ez ügyre tartozólag javaslóit részében a’ felírásnak Bois
siere némi módosítást kívánt; melly újabb vitára nyújtott alkalmat. 
M ólé gr. ellenzé a z t; neki Thiers felelt, Mólé újólag válaszolt. YTégre 
szavazásra kerülvén, 231  szóval 1G0 ellen a’ módosítás félrevette- 
ték , ’s így a’ ministerium 71 szótöbbségben maradt.

A’ január 19ki kamrai vitatások, a’ válaszfölirás m egrostá
lása folytában, a’ constantinei szállilványhad körül forogtak; ’s e’ 
tárgyhoz Bugeaud, Sivry, D esjobert, Baude ’s .Ylolé gróf szólónak, 
ez utóbbi keltő azt kivárna, hogy ez ügyben határozó végzés ne 
hozassák Clauzel marsul személyes elérkezése előtt. Minden javas
lóit módosítás félrevettetvén, a’ czikkel szorul szóra ellogadák, igy 
a’ strassburgi zendülést illető helyet is, noha ez ellen Dupin mordan 
kikelt; valamint a’ köv. czikkeket is. Jan. 20án  az egész válaszföli- 
rási javaslatot elfogadók 2 4 2  szóval 157 ellen.

Jan. 20 . esti 9 órakor járult a’ követkamra nagy küldöttsége 
a’ thrónbeszédre adott válaszfölirással a’ királyhoz. Dupin elnök b e
teg  lévén, Calmont alelnök olvasó föl azt. A ’ király válasza követ
kező: követ urak! hálásan fogadom Önöktül azon reményük kijelen
tését, hogy Francziaország, ezentúl uj zendülésektől szabadon, m ent 
lehessen egyszersmind a’ gyűlöletes merényektől, mellynek irányát 
's  okait Önök olly pontosan jelölék—ki. Igen , u ra im , erősek az ál
landó segédhatás állal, mellyet Önök részérül hat év óta folyvást ta- 
pasztalék, erősek azon ellenállhatlan nemzeti akarat pártolása által, 
melly engem et ’s fiaimat thrónra hivott, hogy a’ dolgok ’s intézvények 
jelenleg fönálló rendjét, mellynek védelmire ’s fenlartására mind
nyájan m egesküvénk, m egőrizzem , képesek leendőnk hazánkról 
az azt nyomasztó bajokat eltávozhatni, ’s a’ jó llét hosszú és békés
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élvezetét, mellyel most b ir, biztositni.“ A’ küldöttséghez számos 
követ társult, ’s a’ király szavait élénk éljennel fogadák. A jan. 
# lik i  ülésben, llupin betegsége miatt, Cunin-Gridaine vivé az e l
nökséget. —

Jan. lO én  Apponyi grófnál fényes tánczmulatság vala Therez 
főhgasz. férjhez mente megünneplésére. Az orleansi hg m egjelen
te, ki ekkorig az ausztriai követ társaságiban nem szokott vala m egje
lenni, ’s főleg ez  alkalommal, közfigyelmet gerjeszle.

Allardin könyváros Nettement Alfred illy czimü munkáját h ir
deti; Berry hgné ő k. magassága hiteles memoirjai, születése óta 
mai napig- —

S P A N Y O L O l l S Z A G .
Madridi hírek szerint jan. 14rül, Narvaez elbocsáttatási ké

relme benyújtása után, őt követőleg, egész vezérkari tisztsége bú
csút akart venni a’ hadi szolgálatiul. Maga a’ hadsereg, mellynek 
az éjszaki tartományokba kellett volna indulni, nem akart mozdul
ni B urgosbul, minélfogva két főtiszt sietve m ent, társaik nevében, 
a* királyné ebbe terjeszteni azon köz-kérem ényt, ne fogadná el a’ 
Narvaez állal benyújtott hivatalos lemondást. A ’ nyilványos lapok 
használják e’ körülményi, ’s kiöntik epéjöket a’ ministerium ellen. 
A ’ követek szinte roszalják ennek viseletét, ’s Alvaro a’ cortesülés- 
ben nyilatkoztaié, hogy ezen ügyre nézve a’ hadministert kérdés alá 
vonandja, mit, miután a’ minislerek mindnyájan m egjelentek, a’ I3 k i 
ülésben teljesite is. Azt kérdező t. i.: valljon az alavai tartomány fő
parancsnokságának Alaixra ruháztatása ’s ennek a’ most nevezett ta r 
tományba nyomulása kormányi parancsbul történt e ?  E rre  a’ mi- 
nisterelnök szárazán azt feleié : „N em .“ Alvaro pedig e ’ nyilatko
zásból azt állitá következtethetni, hogy a’ kormány magának en 
gedelm ességet eszközölni nem tud, ’s igy meg sem érdemli a’ 
„korm ány“ nevet. Ez olly zajgó tetszésre fakasztá a’ közönséget, 
liogy az elnök ülés-oszlatással fenyegetőzött. Szóhoz juthatván a’ mi- 
nislerelnök, azt állitá; önmagában is eléggé erős a’ kormány ’s nem szo
rult a’ cortes fölhatalmazásira , hogy magának engedelm ességet tud
jon szerezni. Olozaga fölszólitá a’ co rtes t: jegyezné m eg m agá
nak jól e’ nyilatkozást. — E rre  ismétlőleg erősité Calalrava, hogy 
Alaix tábornoknak alavai kormányzóságra neveztetése a’ minister- 
ség tudta ’s akaratja nélkül történt. Miután erőtlenségét illyképen 
maga is megvallá a’ m inisterium , egészen más fordulatot akart ad
ni a’ vitázaloknak az által, hogy a’ ininisteriumot gyengeségről vá- 
dolóknak veszélyes irányt tulajdonba, ’s őket a’ szabadság palás
tolt ellenséginek ’s d. Carlos szövetségeseinek áliitá. Ez szem é
lyességekre is kiterjedő indulatos vitákat szült Lopez minister és 
Alvaro, Olozaga és Castro közt, míg végre a’ gyűlés zártnak nyi
latkozta i a’ feleselést, a’ tárgyat pedig, szokás szerin t, további 
kifejtés nélkül pihenni hagyá.

A’ tartományok folyvást iszonyúan szenvednek a' polgár- 
háború sanyargatási alatt. Az élelem sok helyen majd egészen föle
m észtve ; a’ keresetmód csökkentve; a’ közlekedés gátolva. A ’ fővá
rosból Andalusiába menő postát e’ hónapon már négy ízben fogták 
el a’ carlosiak, ’s minden leveleit megégetek. A’ hadsereg kivánati 
nagy részben kielégittetlenek. A’ dolgok jobbra fordullndásán két
kedő ’s reményvesztett Conrad ezredes,mint mondják,-* égkép lem on
dott a’ parancsnokságrul; osztálya tisztjei pedig kérelmükben seg é
lyért folyamodtak a’ franczia követkamrához. Mendizabal alig fog- 
sokáig evezhetni az országos adósság tengerében. Már rebesgetik, 
hogy hivatalárul le készül mondani. Utolsónak látszik azon terve, 
hogy Cuba szigetre az angol kormánytól pénzt kerítsen, elzálogit- 
ván annak jövedelmeit. A’ M essager szerint, a’ sp. udvar 2  millió öt 
száz ezer font sterlinget kivánérte,’s hogy az alkukötést m ég csak n é 
mi részletes kérdések fejtése hátráltatja. E zt azonban nem eg y ez
tethetni az angol követnek Mendizabal iránti viseletével, ki ez iránt 
palástolatlanul mutatja idegenkedését. Beszélik, hogy a’ pénzügymi- 
nister magát bizonyos tárgyban igazolandván, több rendű oklevelet 
külde a’ most nevezett követnek; ez pedig olly üzenettel utasitá 
azokat vissza ; ne alkalmatlankodjék neki oly sülellen tréfával. Azóta 
igen meghunyászodott a’ hir fia. Annyi bizonyos, hogy Cuba szi
get elvesztésének hire nagy aggodalmat gerjeszte a’ közönségben, 
m ert ez azon hitelezőkre nézve igen káros volna , kik a’ kormánynak, 
pénzt kölcsönöztek ’s Havannah jövedelmeire támaszkodnak.

Jan. lO kén 2szor került fölolvasás alá Garcia Blanco kö
vet (papi férjfiu) azon indítványa, hogy a ’ romai udvarhoz külden
dő mindenféle pénzbeli adakozások tiltassanak m e g ; 1 S kén közér- 
telmiileg elfogadó a’ cortes az illető biztosság azon javaslatát, hogy 
nem  csak d. Carlos, Sebastian és Beira hgkisasszony, hanem ezek 
minden maradéki is kizárassanak a’ királyszék-örökölhetés jo g áb u l; 
Caballeronak Olozaga által gyámitolt indítványát ellenben, mi szerint 
d. Carlos, lüstint elfogatása pillanatába?', hazaáruló gyanánt bűntettes- 
sók, ez alkalommal, szinte egyérlelm üleg félre vetteték. 12kén Sant
iago köztanácsának azon panasza jőve napi rendre, hogy a’ Galli- 
ciában fekvő katonaságéul a’ kormány általán nem gondoskodik. Az 
ügyet a’ hadi biztosság ebbe utasiták.

A N G L I A.
O’Connell Londonba utazása előtt, mi jan. 2 7 re  volt határozva, 

egész sor lakomára hivatalos; i. i. Kilkenny, C arlow , Athlone , 
Caslebar, és Sligo városokba. E gy  levelében Limerick megye válasz - 
tójihoz mordul kikel egyik képviselőjük (O’Brien) két javaslata e llen , 
ki nem rég  a’ katholikus papságnak a’ status által leendő fizetése m el
lett, ’s a’ titkos szavazás ellen nyilatkozott. —  A’ Medical Gazette 
szerint Brougham lord lelépett a’ londoni uj egyetem nél viselt tanács

noki hivataláról. Ennek okát még mindeddig nem foghatni meg, kivált 
most, miután egészsége úgyszólván tökéletesen helyre állott. -— 
Az irlandi nemzeti nagy egyesület gyűlésében jan. 12kén bizonyos 
Aven Brady nevű választó részire, kit földesasszonya, Lady Bosse, 
mivel az a’ győztes szabadelmü jelölt melleit szavazott, a’ bérföldrül 
e lűzö tt, az egyesület tetemes segélyt biztosított. E rre  O’Connell 
hála-szavazást nyervén W. M olesworlh angol radical részére, Irland 
ügye m ellett véghezvitt szolgálatiért, korholá az angol radicalokat, 
és ISharman Crawford irlandi parliamentlagot, ki rövid kiengesztelés 
után, úgy látszik ismét meghasonlott mind O’Connellel, mind a’nemzeti 
egyesülettel. —  O’Connell e ’ tárgybeli beszéde igen fanyar volt. 
—  „C raw ford , ügy mond, azt állítja , hogy viseletűnk nagy á r
talmat okoz. En tagadom e z t , és Sharman Craw ford urat a’ toryknak 
ajándékozom.“ Ezután a’ szegényi törvénykérdés jőve tanácskozásba. 
O’Malley lelkész, ki előbbi tervét, (t. i. hogy a’ tized szegénység- 
gyámolitásra fordittassék) védelmezni ak ará , szóhoz sem julhata, 
mivel e’ tárgyról Shielhez irt levelében O’Malley mind ez t, mind 
O’Connellt úgyszólván nem tiszta szándékról vádolta. O’Malley ugyan 
tagadá most ez irányzást, és sajnálta, hogy tévedésből levelének 
hangja keserű vo lt; de O’Connell ezzel nem elégült m eg, hanem a’ 
legközelebb ülésre indítványt je len te , mellynél fogvást az egyesület 
nyilványitsa , hogy Richard Lalor Shiel az irlandi nép határtalan bizo
dalmát megérdemli. E rre  O’Connell átvevé 8bieltől a’ tanácskozások 
vezérletét, ’s a’ szétágazó véleményeket következő szempontokban 
egyesité ; „1 ,) A’ mostani kormány megérdemli az irlandi nép hálá
já t ,  ’s bírja is bizodalmát, ’s mivel lekötelezte magát arra, hogy a’ 
közelgő parliament-ülésben Irland részire szegényitörvényt, eszközöl, 
az ország valamennyi népszerű képviselője kötelességének ta rtja , 
illy kormányi rendszabályt, a’ mennyire az által valamelly fontos el
vünk nem sikerül teljesen támogatni. 2 ) A ’ mostani tél ’s közelgő 
tavasz szomorú kilátást nyújt az éhség ’s nyavalyák hatásira, metlyek 
a’ zord évszak ’s a’ szegény em bert lesújtó rósz aratás kövelkezéki; 
arra szólítja tehát föl az irlandi nép képviselőit, hogy sürgetve terjesz- 
szék elő a’ korm ánynak, mi mulhatlanul szükséges, hogy a’ parlia
m ent, míg m ég nem k éső , tetemes pénzmennyiséget ajánljon azon 
gyűjtem ények öregbítésére, mellyekel már egyes helyek azon végre 
lettek, hogy a’ szegényeknek közvetlen segély adassék és sze rez te s
sék. 3.) Az irlandi parliamentlagok e ls ő ’s legszentebb kötelessége 
tám ogatnia’ mostani ministeriumot mindazon rendszabályban, mellyek 
által mindazon körülmény eltávolítatik , vagy enyliittelik, mellyekből 
a’ földkerekén a’ legszebb ’s legtermékenyebb ország (Irland) népsé
ge nagy tömegében a’ szegénység és nyom orúság támadott.“ E ’ 
közbenjáró javaslatokat a’ gyűlés egyhangúan elfogadd.— Jan. 16án 
tartatott Birminghamban a’ nagy politikai reform -egyesület lakomája 
negyvenhat külön gyülekezetre oszolva. A’ beszédeket Attwood 
radical kezdé m eg radical szellemben, ’s oda nyilatkozók, mikép óhajt
ják a’ radicalok, hogy a'm inisterek, kiknek eddig a’ radicalok enged
tek , m ár most a’ radicaloknak engedjenek.“

Ide egy madagascari követet várnak, kit Ranavalonsanjaka ki
rályné, Hadarna özvegye,küld Angliával keresk.szerződés-kötésre. M i
után Madagascar szigetén az európai ’s tiszta-nemzeti párt sokáig küz
dőnek: végre Corolles hg nagy befolyású madagascari főnök, ’s az 
európai párt leghatalmasb ellenségének halála történvén ; az európai 
párt mellynek feje Hastings nevű térítő ’s a’ sz. móriczi kormányzó kül
dötte ’s ügyvivője vala, győzedelmes lön. E ’ közben egy franczia 
hajó érkezett a’ szigetre H avreből, melly a’ királynéhoz olly tartalmú 
hivatalos levelet hozott, miként a’ franczia kormány reményű , hogy 
az eddigi ellenkezések nem nyugtalanilandják többé a’ kereskedést. 
A ’ királyné örült Európával uj viszonyokba ju thatni, a’ franczia ha
ji) kapitányát Tamanarivába hozatá, ’s gazdagon megajándékozd, 
csakhogy két madagascari követét vinné el magával Európába, t i 
egyiket Londonba, a’másikat P arisba.—  Minthogy e ’ nagy ’s népes 
sziget uj rendes szerkezete gazdag n \e reség e t íg é r: nem csekély 
fontosságú tárgynak tartják az ezzeli viszonyokat lehető legszaba
dabb lábra állítani. Az európai áruk kelete folyvást növekszik a’ szi
geten , ’s csak a’ 4 0  ezer főnyi katonaság szükségei nem m egve
tendő kereskedési czikk.

Jan. i 3án az irlandi kalh. fő papok közgyűlésében köv. vég
zés hozatott: nyugtalanítva azon hir által, hogjf legközelebbi pariin - 
ment ülésben hihetőleg próbát tesznek a’ római kath. papság fizeté
sének statuspénztárboli k ieszközlésére, mulhallan kötelességünkül 
ism erjükezellen erős óvásunkattenniközre,el lévén egyébiránthatároz
va minden hatalmunkban levő módon ellenszegülni olly rendszabály
nak , melly az irlandi kalh. egyház függetlenségét ’s tisztaságát annyi 
veszéllyel fenyegeti.

x\z influenza Londonban folyvást nagyon ’s pedig olly annyi
ra d ú l, hogy jan. 7én az angol bankban 9 0  legény , lO én  pedig 
130  legény hijányzott, Barklay és Perkins egyetlen serfőző intézeté
ben 6 9  em ber feküdt egyszerre betegen. Skólziában, hol szinte 
nagyon dühönge, valamennyire alább kezd hagyni; Glasgowban pedig a’ 
rothasztó láz uralkodik, melly s o k ’s főleg fiatal és erős személyt ra 
gad el. —  A ’ munkások több gyárvárosban ismét fölhagytak munká- 
jokkal, hogy bérök nagyobbitását kieszközöljék. A’prestoni fonó m un
kások már hoszabb idő óta vesztegleneke’miatt,és sem a’gyártulajdono- 
sak sem a’munkások nem akarnak engedni. A ’ Stafford shirei fazekas 
legények gyár-uraikkal e ’ pontra nézve úgy egyeztek m eg , hogy 
vitájokat választott bíróságra bízzák. A ’ newporti szénások három heti 
nyakaskodás után ismét visszatérlek a’ m unkára, anélkül, hogy vala
mit nyertek volna. A ’ maccles fieldi loughtoni ’s a’ \. selyemgyárok-



könyvel birf ’s elfogatni nem óhajt, azt hat hónap alatt kerület® 
főtisztjének adja be, különben nehéz büntetést fog szenvedni, W t  
Meg nem elégülve azzal, hogy -a’ tisztviselőket értesítettük, kö z- 
reteszszük e ’ rendelést is, hogy mindenki ahoz szabhassa magát. 
Közületek mindeniknek van esze , mindeiiiknek családja. H asz
nos könyveket kell olvasnotok, ’s magatokat illő munkára adnotok 
’s a’ t. Mi, mint már mondottuk, hat hónapi határidőt rendelünk, 
hogy a’ könyveket elő adjátok ’s a’ fenyítéstől megszabaduljatok. Ti 

í még nem messze haladtatok a’ tévedés pályáján. Ki önszántából jelen- 
tendi magát, jól fogadtatik. Térjelek tehát azonnal magatokba, ’s bánjátok 
és jobbítsátok meg hibátokat, félvén, hogy eljöhet az utolsó óra, mi
kor már nein*leszen üdv többé. Ha pedig e’ határidő elmúlása után 
is folyvást ama’ vallásban maradtok, ’s azt hirdetitek, úgy üldöztetni 
fogtok, és szigorúan megitéltetni. Engedjük e a’tévedést terjedni, a’ 
boldogság e’ napjaiban? T i, kik békében éltek, az igazságot hirdes
sétek , ’s a’ tévedést rontsátok, kerüljétek a’ hilpártoskodást ’s köves
sétek atyáink királyai vallását, hogy béke ’s erény virágozzék, ’« jó  
-alattvalók lehessetek ez áldott időkben. E z az , mit-mi nagyon óhaj
tunk. Tasu Kuvang 16ik évében, 29ik napon, 4ik hónapban.“ E* 
rendelés helybenhagyása a’ császár részéről, ki magát „az ész dicső
ségének“ ír ja , einem  maradhatott.

A M E R I K A .
Éjszak-Amerika szokatlan zavarba jutott az állal, hogy a’ sta- 

tusjövedelem fölöslegével nem tud mit csinálni, sót ez t úgy tekinti, 
-mint galibát ’s valódi kárt. Nem a’ legczélszerübb ’s nem esb mód 
lenne é az évenként begyülő fölöslegtől m egszabadulhatásra, ha 
abból a’ rabszolgaság lassankénti ellörlesztését eszközlenék, t. i. a ' 
birtokosak kifizetése ’s káratlanitása által? Amerika lemosná így m a
gáról azon szennyet, mielly mindeddig szeplősíti e ’ status te s te t, 
's az emberiségnek olly nemes szolgálatot tenne, inellyet tisz
telve emlitne a’ világ. —  Anglia már eddig is jó példával ment 
elő , noha nem vala kincstárában fölösleg , sőt óriási adósság teher- 

ínyomja! (Sp.)
A’ rabszolgás statusok leginkább ellenzék Van Buren elnökké 

választatását, mert jól tudták, hogy a’ rabszolgaság-törlesztők (aboli- 
tionisták) uj erőre kapnak általa. E ’ félelem Van Buren megválaszta
tása óta még inkább öregbült. A’ Charleston M ercury dec. l é n  köz
li MacdutTie Dél-Carolina kormányzója búcsúzó küldeményét ezen 
status törvényliozóságához, mellyben arra szólítja fel azt, hogy a’ rab
szolgaságot pártoló statusok ne az elnökbe vessék bizodalmukat, h a 
nem önm agokba, ’s nyilványitsák ünnepélyesen , mikép ők nem is
merik e l,  hogy a’ congressusnak joga van a’ rabszolgaságot Co
lumbia kerületben eltörleni. Sőt m ég arra sincs a’ -congressusnak 

.joga , Macduffle állítása szerint, hogy ezen eltörlésre akármellyik 
status népétől kérelmeket fogadjon el. 'S  ha Hetán a’congressus akár 
a’ mondott kerületben, akár más valamelyikben az egyesült statu
sók határin a’ rabszolgákat fölszabadítaná, Dél-Carolina, a’ többi rab
szolgás statussal együtt, minden alkotmányos és erkölcsi kötelezés 
alul fel volna mentve az unióban tovább maradástól, ’s jogosan és bé
késén megválhatnék tőle. Különös ugyané’ küldemény azon javaslata 
hogy iskolák és gymnasiumok állíttassanak föl, ’s áltáljában a’ n e 
velés tárgyára minél több figyelem fordíttassék, inert csak neveié» 

«táplálója úgymond a* szabadságnak.
E L E G Y  - H Í R .

Londonba évenként 1 8 5 ,6 5 0  tonna burgonyát visznek be. 
Angliában a’ burgonya-term esztés e ’ században négyszeresült. 

L E G Ú J A B B .
A’ Bécsi jan. 31 ki sorshúzás főnyertes számai: 1 1 4 6 1 2  sz. nyere 

a’ 171 számú házat líécsben és a’ znaimi eczetgyárf, vagy 1 8 0 0 0  d. 
aranyat; 1 2 9 8 8 4  nyerte a’ 1 7 8  számú házat Becsben , vagy 4 0 0 0  
d. aranyat; 6 5 6 6 9  nyert kész pénzben 1 2 ,5 0 0  v. f.; 6 6 8 7 7  nyert 
1 0 0 0 0  v. ft.; 9 8 0 0 1  nyert 5 0 0 0  v.f t . ; 5 1 0 0 2  nyert 4 0 0 0  v. ft.; 
1 1 8 9 8 5  nyert 3 0 0 0  v. fi.; 2 5 2 4 1  nyert 2 0 0 0  v. f t . ; 1 3 2 3 0 9 n y e r t 
1 5 0 0  v. ft.; 5 6 4 4 8  nyert 1 2 0 0  v. fi. Az ingyen sorsok közül 
2 3 4 8 2  nyert 2 0 0 0  sorsjegyet és 2 5 0 0 0  v. fi.; 1 1 6 6 1 4  nyert 8 0 0  
sorj. ’s 2 5 0 0 v. ft. 1 0 4 8 0 1  nyert 4 0 0  s. j. ’s 1 0 0 0  v. f. 7 8 9 4  nyert 
4 0 0  s. j . ’s 1 0 0 0  v. fi; 5 6 3 4 9  nyert 4 0 0  s .j. ’s 1 0 0 0  v. f.

G A B O N A Á R .  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.

ban munkahijányt szenvednek a’ munkások. Csak négy napon vannak 
hetenként elfoglalva ’s e’ mellett az élelem olly drága, hogy a’ teljes 
foglalkozás (mindennapi gyármunka) is alig volna képes nekik elegendő 
élelmet nyújtani. —

Az influenza, legújabb tudósítások szerint olly igen dühöng 
Londonban, hogy hasonló pusztítást még a’cholera sem tett 1 8 3 2  ’s 
1833ban uralkodtakor. Greenwichben a’ sérültek házában rövid idő 
alatt 64et sodrott e l ; főkép a’ szegény Osztályt lepi ’s ostorozza olly 
igen, hogy a’ jótékony intézetek pénzalapját számos sinylő martalékja 
inajd egészen kimerítő. Azt jegyzék meg, hogy kik 1834ben  benne 
voltak, most mentek attól. —  Green nagy léghajójával Parisból jőve 
jan. 16án érkezett Londonba. Hihetőleg nem léghajón tévé útját, 

- hanem csak vele. —
O R O S Z O R S Z Á G .

A* sz. pétervári lap következő czikket közöl: „Az angol hír
lapok, névszerint a’ M. Chronicle szerint v Vixen “ brigg néhány 
londoni hajó birtokos által azon nyíltan kivallott czéllal küldetelt Kon
stantinápolyból, hogy nagyrészben lőporból álló terhét a’ caerkesszi 
partokra szállítsa. Ugyanazon lapok azt is emliték, hogy mivel ezen 
czikk bevitele az orosz vám -  szabály által tilos, „ Vixen“ hajó terhe 
főleg azon szándékban vállaltátott föl, hogy daczoljon az e* partok 
előtt czikázó ’s e’ kereskedés gátlására megbízott orosz hajóhaddal. 
Ugyanazon időben , midőn e ’ vállalat czélja hírlapok által tudtunkra 
esett, a’ fekete tengeri kormánytisztség jelenté a’ czári kormánynak, 
hogy Vixen hajó valóban megjelent a’ cserkéssz! partoknál, ’s ott 
czikázóink egyikétől elfogatván a’ sebastopoli révbe vitetett.“ Bő elbe- 
széltébül e’történetnek az sül ki, hogy e’ hajót a’ partoknál kereskedést 
űzve találták a’ lakosokkal, ’s hogy e ’ hajón a’ kapitány állítása szerint 
só vala, mi az orosz vámszabály szerint szinte tilos portéka. Ehez- 
képest a’ hajó az orosz vám- és egészségi szabályok áthágása miatt 
kettős vétségben marasztalván, a’ Sebastopolban kinevezett biztosság 
által martaléknak vagy zsákmánynak ítéltetett ’s elkoboztatok 

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Midőn Aly Niza a’ nagyúri pénzverés főigazgatója jan. ié n  

a nagy Sophia mecsetben imádságát végzené, Nasehid és Scherif 
beyeknélültében valami isméretlen koldus-forma ember hozzá közeliié, 
’s egy kis késsel úgy megszurdalta teste alrészét, hogy azonnal k i- 
ndta lelkét. A’ gyilkost megfogták. Vallatásából az sült-ki hogy egy 
pár év előtt a’ meggyilkoltnak szolgalatjában állott, kitől elbocsáttat
ván nagy nyomorúságra ju to tt, ’s az birta ez ocsmány tettre. N é
hány Össze nein függő szavai elmeháborodásra látszottak mutatni, de 
másnap mégis kivégeztetelt. M inthogy egy lóhátas raaja vigyázat
lanságból szerencsétlenséget okozott, a’ szultán annak keményen 
m egbüntetése után a’ fővárosban -a’ m uselm anokon kívül minden 
más portai alattvalónak megtiltá a’ lovaglást. —  A’ döginirigy újra 
öregbült ereje m ég a’ hárem eket is kezdi látogatni ’s ritkítgatni.

v Candiai hirek szerint Pückler-M uskau hg oda dec. 4én  érke
zett A thénéből ’s Cauea városhatósága sok tisztelkedéssel fogadá. 
E zen utazó rövid tartózkodás után Aegyptus felé szándékozik hajón 
*s onnan Syrian keresztül szárazon Konstantinápolyba. —  A’ dög- 
m irig y itta ’ betoppant hideg miatt csökkent némileg dühében, de az 
enyhébbre változott idő a’ bajt ismét megujítá. —

C H I N A
A ’ keresztyén vallás gyakorlása’s terjesztése ellen a* mennyel 

• országban következő, a’ múlt számunkban közlött chinai híreket 
-czáfoló újabb rendelés jelent meg Cantonban: „Hogy a’keresztyénség1 
szigorúan m egtiltassék, az idegen könyvek elvélessenek, az em ben 
szív megjobbittassék, ’s a’ jó rend fentartassék, mi Gu , Canton tar
tomány kincstárnoka,’s Varn, ugyanazon tartomány főbírája, császári 
parancs következtében tudatjuk a’ néppel, hogykülön izekben euró
paiak az ország belsőjébe hatottak , ott a’ keresztyénséget hirdetni, 
titkon könyveket nyomtatni, gyűléseket eszközleni és sokat megcsalni. 
Több chinai maga is keresztyénné lön, ’s ők is hirdetők e’ vallást. De 
mihelyt a’ dolog megludaték, a’ fővétkesek kivégezteltek, híveik a’ 
börtönben bűnhődtek ’s kik a’ tévesztő tanokat megtagadni nem aka- 
r á k , a’ mohammedánok városába vitetvén rabszolgaságra Ítélteitek, 
így  Kienlung 50dik évében is három európai, Lomatain, Gaikiensau 
és Pobieuluon *) titkon az ország beljébe nyomult ott e ’ hitet hirdetni, 
úgy szinte Kien-King2dik évében két európai Lanpuovan, és Xiocolan* 
lopódzott az ország beljébe, de mindnyáját, külön időben, elfogák ’s 
halálra Ítélték, vágy az országból kiűzték. így  tehát mióta a’ keresz
tyének folyvást üldöztettek ’s elítéltettek, az idegen vallás azóta sze
rencsésen eltörlesztetett. De múlt tavaszon néhány angol hajó lopva 
surrant el ismét a’ chinai partok h o s z á b a n , ’s néhány európai köny
vet osztogatott ki. Minthogy e’ könyvek bizonyos Jézusban tanítanak 
hinni, ’s őt tisztelni: úgy látszik, ezen általok tanított vallás a’ keresztyén
nel, melly külön időkben üldöztetett, ’s minden szigorúsággal szám
űzetett, ugyanazon egy. Az európaiak n agy-rész in t Maeaoban 
laknak, ’s már elment oda egy követ,’s egy bizonyos Ki-ne-az-stit, ki 
épen könyvek nyomtatásával foglalkozók, elfogatott. Ugyanaz nem 
európai könyveket is vett el ’s a’ kormányszék elé terjesztő. Már 
tettünk tudósítást a* császárnak, ’s minden másodrangu kormány-tiszt
viselőt megintettünk, hogy ha valaki közülük valamelly keresztyén

*)  A’ cbinaiak ügy elcsonkitják az európai tulajdon nereket, hogy többé rajok 
sem ismerhetni, mivel egy tagü ’s r. betűben szűkös nyelvükhöz módosít
ják azokat. —

**) Es h ih ető ig  Gützlaff porosz térítő utazására ezétoz, ki szintezőn időbelije
iét»* ineg a’ chinai partokon. —



i t . szám
P e s t ,  szerd a JELENKOR. 1837.

F eb ru á r  8 .

F O G L A L A T :  Magyar- é* Erdélyorizág (kinevezések ’s megtisztelések ; az a«*zonyegy«siileti tánczrigalom jövedelmezési síikére; bajai, gyöngyösi ’s 
nógrádmegyoi jótékony czélu tánczmulatsagok ; pesti különféle; a’ gazdasági egyesület gyűlésének határnapja; szarvasi ’s zágrábi különösség; szerb-határi 

tudósítás; Festetics János g r ., Scitovszky Antal és Mandely párisi tudós hazánkfia -J-) Spanyolorsság (cortesgyülé>i munkálatok; madridi nyugtalankodás; 
barcelonai lázongás; hadi hírek, esatakészületek ; d. Carlos és Gomez 5 fogolycsere; országos tisztitár.) Francziaország (követházi javaslatok ’s viták; Berryer 
beszéde; constantinei saállitványhad’3 a’ t.) Anglia (O’Conuell kyikenyni menete ; politim i lakom ák’s beszédek ;) Svéd- és Oroszország. Amerika. Törökország 
Klegyhir. Gabonaár. 1’énzkeleL

M A G Y  A R- és E  R D B I  Y  0  B S Z  Á G.
0  felsége táv. dec. é lé r ő l  kelt k. rendeleténél fogva abrud- 

bányai tanácsos N a g y  J á n o s  urat az otli főbírói hivatalban, mint 
az unitaria vallás részéről szózati többséggel választottat, kegyesen 
megerősíteni méltóztaték. Ugyan ő felsége múlt évi dec. iső jéró l 
kelt határozatánál fogva az erdélyi fejdelemségben Kolozsváron ú jó
lag felállítandó seborvosi tudományok tanítása végett külön 6 0 0  f. 
ezüst pénz-fizetés mellett három tanitószékre u. m. lsz ö r  a’ physika, 
botanika, és chemia, 2szor az anatómia, és bábáskodás, 3szor pe
dig a’ physiologia, pathologia, therapia, és az orvosi tárgyak taní
tására nézve, a’ csődület idejét az 1837 ik  esztendőbeli april. 3kára 
méllóztatoll kegy. határozni.

A’ zalatnai fő érczolvasztói (Hauplbülten-probierer) ’s a’ ve
respataki bányászi írnok hivatal ürességbe jött. —  A’ szebeni k. ka
marai fő fizető hivatalnál eddig volt pénztárnok Cziek János ugyanott 
ellenőrré neveztetett. Az erdélyi nagy fejdelemségbeli f. k. kincs
tári tanácsnál egy bányászi fogalmazó hely megürült.

A ’ m. k. udv. kamra a’ fiumei k. só és 30czad hivatalnál ő föls. 
által m egengedett másod-tisztirnoki helyre Bognár Károly zágrábi 
harminczad-felügyelési gyakornokot nevezé.

B e s z t e r c z e b á n y a :  0  fölsége a’ porosz király Zipser 
András urnák (ki Jelenkorunk 1 8 3 6 k i 7 3 sz. szerint Kubinyi Ferenez 
hazánk természet-vizsgálójával mult sept. l é n  a’jénai term észet vizs
gálók összejövetelére utazott) több külföldi rend vitézének, számos 
tudós társaság tagjának, hazánk hires mineralogjának, ’s besztereze- 
bányai tanítónak, a’ múlt I8 3 6 b e n  kiadott, ’s ő kir. fölségének aján
lo tt, illy czimü uj munkáját „Franz 1 Kaiser v. öeslreich , geehrt 
im Tode wie im Leben “ egy tulajdon keze aláírásával ellátott le
vél m ellett küldött nagy arany pénzzel, m ellyet tisztelt hazánkfija 
e ’ napokban a’ tíécshen levő k. porosz követség által kapott, ju 
talmazta meg. 0  felsége pedig Maria Luiza parmai herczegasszony 
egy ezen munkából számára küldött példányért, m egelégülése jeléül 
a’ tisztelt irót egy fényes gazdag arany szelenczével vala kegyes 
megajándékozni. —

B a j á r o l  : Szenvedő embertársinkat segíteni, azokat «’ szem 
telen szegénység vétkeitől elvonni, emelkedő századunk szellemével 
párosult vállalat. —  E ’ szép ’s nagy föladást kicsinyben fejtve láttak 
Baján is, f. évi január 23ikán, midőn a’ most szerkezetbe vett városi 
kórház pénzalapja növesztésére hirdetett sorsjátékos tánczm ulatságot 
olly számos pártfogó látogatta m eg , mennyit még Baja sohasem szám 
lált. A’ csinos mulatók száma 7 1 0 , jövedelem az 1 3 2 8 . váltott sors- 
lap árából 1 4 1 3  for. 3 0  xr. v. E ’ hasznos mulatságot a’ bajai lel
kes szépnem buzgalmának köszönhetni, kitünőleg Latinovics sz. 
Schveidl Anna asszonynak, ki maga mellé vevén Odry Jozéfa k is 
asszonyt, minden úri ’s jelesb polgári háznál személyesen a’ szenve
dő emberiség ajánlatával lelkesíté a’ kegyeskeblü bajaiakat. E ’ szép 
vállalatot kettős süker koszorúzá, első a’nem-csekély jövedelmi nye
rem ény, másik a’ bajai jóltevő asszonyi egyesület létre hozása, ’s 
czélszerű terv utáni állandósítása, melly a’ szép példák után szép 
czélokat, a’ szenvedő em beriség segéd-ápolását ’s a’ szemtelen kol
dulás m egszüntetését tüzé ki pályájául. —  A’ tervet Sebők József 
táblabiró ’s ügyész készíté, figyelmezve különösen a’ már hasz
nosan ’s dicséretesen munkálkodó illynemü intézetekre, ’s R o- 
senman Pál városi főorvos együtthatásával szerencsésen létesíté is. 
—  Elnökül, egy szóval lélekkel a’ közkedvességű ’s lelkes Latino
vics sz. Schveidl Anna ohajtaték, kinek nyájas és példás buzdítására 
versenygve áldoztatának a’ szebbnél szebb műdarabok, mellyek száma 
221 re szaporodott, mi egy kisebb városban igen szembetűnő szám. 
Egyesület tagjainak Albrecht sz. M eczler Juliánná, Arno sz. Axman 
Katalin, Czintula sz. Császár Lóra; Deáky sz. Galambos Joanna; F aze
kas sz. Nixty Maria, Heinrich sz. Etlinger E rzsébet; Henrich sz. 
T riszberger Victoria; Joannovicssz. Oajcsevics Anna; Koller sz. Alb
recht Antónia; Latinovics sz. Geöcz Valeria; Szűcs sz. L eitner Kata
lin ;Volarics sz. Latinovics Eszter, Vojnics sz. Schveidl Vilhelmina asz- 
szonyságok választatának, kik egyenként is lelkesüléssel ’s olly di
cséretesen haténak az egészre, hogy az elnök-asszonytol mindnyá
jan méltó hála-koszorút nyertek jutalmul ez első kezdetnél. Vá
lasztott titoknok Sebők József ’s pénztárnok Rosenrnan Pál fárad- 
hatlanul törekvének az egésznek rendes szerkesztén. Említést érde- 
mel gr. Kollowrath Lépőid, gr. Hardegg vasas-ezredi századosnak 
szives segédhatása is , ki az ezred jeles hangászkarat tulajdon költsé
gin a’ díszes mulatság szebbítésére Szabadkáról Bajára szállittatá, ’s 
az ezred tisztjeit buzdítva meghivá. —  Hála ’s köszönet a’ szenve
dő em beriség nevében a’ bajai tisztelt közönségnek, melly ez első 
nehéz vállalatot olly lelkesen pártolá ’s olly emlékezetes példáját adá 
jótékonyságának, melly valóban megérdemli a’ haza méltánylását is.

P e s t . Azon általányosan tapasztalt derült szellem, melly itten, 
illő mérséklet batári közt, az egész farsang-időszakban uralkodik, 
mingyárt kezdetben inutatkozék azon nyilványos tánczmulatságkor, 
melly a’ városi tánczteremben sorsjátékkal egybe köttetve, jótévő 
czélzatok, ’s pénzalap javára, a’ pesti asszonyegyesület részéről tar
tatott. Országgyűlésünk vége óta, jelenleg sokkal nagyob lévén itten a’ 
főrendüek száma, mint a’ múlt években, nevezetesb volt azon társa
ság is, mellyet az emberbaráti nemes czél rokon-érzelme egyesite. 
Illy sok nemes szivü ’s mivelt részvevő koszorúja, sok igen csinos 
és találmányossággal lepő álarczosak, a’ mindent élesztő kellemteli 
vidor kedv, különféle rang és osztálybeliek társas egybeolvadása, az 
egésznek nagyszerű tekintete, igen érdekessé tévé e’ tánczvigalmat. 
Harmadfél ezer volt a’ jótévő vendég. A nyugórában kijátszásra szánt, 
’s több széplelkünekadakozásából összegyűlt, ’s a’ kisteremben nyilvá- 
nyos látványságul kirakott adományok, nem csak (109 darabra menő) 
számmal, hanem részint belső értékük, részint jó iz.let ’s választás tanú
sító formákkal tüntetek, ki az idén is magokat. Tiszta haszna e’ tánczvi- 
galomnak minden költséget levonva — 1468 f. pengő, melly valódi sze
gények és szükölködők gyámolitására fordítandó. A’ városi táncz terem 
haszonbérlőjének Emmerling Károly urnák szives készsége ’s illő 
mérséklete is nem kis részben járult e’ nagyobb jövedelmi sikerhez.

G y ö n g y ö s :  A ’ városi tanács jan. 2 9 én  tarta tánczmulat
ságot , mellynek jövedelm ét a’ város bővebb kivilágítására ’s a’ már 
is m eglehetős számú argaudi lámpák szaporitására forditá. Hála *s 
köszönet a’ világosítóknak 1 —  A ’ mull decemberben ilt megnyílt casi- 
no egyesület szépen diszlik, mar 1 3 0  részvényese van 16  ezüst 
forintjával. N égy tánczmulalsága biztosítá a’ rem ény t, hogy az in
tézet jövendőre szilárd alapon nyugszik.

N ó g r á d  v á r m e g y e :  a’ nógrádi nemzeli intézet név alatt 
ism eretes egyesü le t, m elly még 1831 ben mélyen tisztelt főispánja 
gr. Keglevich Gábor kamrai elnök ur pártfogása alatt lé tesü lt, ’s 
fő czéljaul édes hazánk nyelve te rjesz tésé t, a’ népiskolák czéli- 
rányosabb alkotásával egybekapcsolá, folyó észt. január 1 őkén a’ 
kitűzött hasznos czél tőkéje gyarapítására, b. gyarmati uj m egyeháza 
terem ében,m elly eddig hazánk minden m egyeterem e közt legnagyobb, 
fényes álarczos tánczmulatságot adott. E z alkalommal a’ közel 6 0 0  
személyből álló n ó g rá d i,’s több külm egyei vendég jelenlétükben, a’ 
szünetórában 6 2  darabra menő, több szép hölgynek e’ czélra szentelt 
kézm üveik, valamint némelly férfiaktul nyert különféle ajándékok 
sorsvonás utján kijátszatása a’ nézőknek nagy mulatságul szolgált. 
Tiszta jövedelm e ezen nem  csak m ulattató, de valóban hasznos 
öröm ünnepnek 1 5 0 0  f. v. tett. —

/  P e s t i  k ü lö n f é le :  Széchenyi István grófot febr. 3ka édes - 
atyai öröm ekre virasztá e ’ napon szü letett Béla István fiában, ’s 
ebbül származó örömünkkel azon édes rem ény tá rsu l, hogy a’ majd 
fölserdülő gyerm ek lelkes atyja példáján szépre ’s nagyra gyúlva, ho
nának hű polgára leend; m ert Berzsenyiként csak sast nem zenek a’ 
sasok.-4- Pesten a’ múlt 1836ban  születtek száma 3 0 6 7 ;  meghaltak« 
4 9 6 7 ,  ’s igy a’ haltak’ száma i9 0 ü a l  több volna, mint a’ szület- 
teké. Az izraelita születtek azonban a’ mondott születtek számában 
nem  foglaltatnak. A’ halottak számából 199  ágostai, 1 3 9  helv. 
vallásu, ’s 8 8  görög nem -egyesült; a’ szüléitekéből 1 2 8  ágost. 7 9  
halv. vallásu, 11 görög nem eg y -; a’ többi kath. —

Számos örvend Budapesten, hogyhamvazó szerda elhamvasztá a’ 
farsangi zajt, egyik egy, m ásikm ásokbul, de leginkább az otthon csen- 
delgők és éji nyugalmat szeretők, hogy az egész éjjeli kocsirobaj nem 
zavarja legalább egy ideig álm okat; m eg a’ költségkímélők taka
rékossági szempontbul.

A ’ gazdasági egyesület józsefvásári közgyűlésének határnapja 
közeledő mart. 18ra lévén határozva, a’ tisztelt részes tagok m egje
lenése annyival ohajtottabb és szükségesb,m ivel folytonos tapasztalás 
bizonyítja, hogy a’ keletkezett intézetek állandóságát mindenkor csak 
a’ buzgó részvét biztosithatá; ’s e’ nélkül a’ legszebb czélu egyesü
letek is hatástalanokká leltek ’s végre eloszlottak.

S z a r v a s :  Városunk anyakönyvében azon ritka tünem ény 
fordult elő múlt 1836ban, hogy a’ 7 9 4  született kisded közűi épen 
fele u. m. 3 9 7  volt férfi, ’s ugyanannyi leány. A’ történet e ’ játéká
nál em lítésre méltóbb azonban, hogy Meljan György egyházunk 
hive templomunknak egy 2 4  mázsás 6 3  fontos harangot ajándéko
zott, melly Hornung József pesti harangöntő műhelyében elkészül
vén, ércznyelvével a’ buzgó em ber becsületes nevét is hirdetendi!

Z á g r á b :  Hivatalos tudósítás szerint Felső-Zagoriában, Vá
rasd m egyében, Chret és Verbancz községekben vészes szem nya
valya ü tö tt-k i, melly sok esetben a’ látás nemes érzékét végkép 
elölé. Vizsgáló orvosak ítélete szerint e ’ m érges szemgyuladások a’ 
légm érsék hirtelen változásinak tulajdoníthatók, ebez járulván-még 
a’ füsttel ’s egyéb ártalmas gőzölgéssel teli szobákban több ember 
együttlakása, szeszes italokkal m érsékletien é lés, és roszül használt 
háziszerek. Gondos felügyelés és orvoslás azt rem élheti azonban
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hogy a’ betegség nem fog tovább terjedni. Károly-városban m. 
h. 27én halt meg Dóczy Antal ezredes és várparancsnok.

A’ s z e rb  h a t á r r ó l :  Milos hg ezentúl mindenkor Belgrád- 
ban szándékozik lakni ’s erre nézve építési tervet mutattatott be ma
gának Belgrád szépítésére, ’s két magyarországi mérnököt fogadott 
szolgálatába, ügy  látszik, tisztán fölfogó: milly fontos szerepet fog 
játszhatni e’ kedvező fekvésű város, ha a gózhajózás s egyéb ipar- 
vállalatok Európa keleti részén jobban kifej lenek. E ’íölött fel is akar
ja méretni egész országát, ’s zemlini ügyvivője már is tudakozódik 
és adatokat gyűjt e’ tárgyban értelmes férfiaktól a múlt országgyű
lésen hozott ’s megerősített törvények következésében már is folya
matba vett catastralis fölmérésekről. —  Hir szerint april hónapban 
franczia és orosz consulok is járulnak Milos udvarába. A hg most 
Kragujevaczban lakik , hova Konstantinápolyból tatárok érkeztek hi
vat, üzenetekkel. — Serviát eddig megkímélte a’ döghalál, a’ mit fő
leg Milos czélszerü rendelkezéseinek köszönhetni.

T a rn  op ó lb a n  (Galíciában) f. évi jan. 22én  hunyt el F e s
tetics János gr. Geramb b. 4ik sz. huszárezredének hadnagya, 22dik 
évében, ’s vele elhervadt az ezrednek egy szép nyíló bimbaja ’s re 
ménye ;•— jan. ló é n  pedig Rozsnyón Scitovszky Antal tb iró’s rozs- 
nyói uradalmi igazgató, püspöki testvérbátyjának s ismerőseinek nagy 
szomorúságára.

Mait évi dec. 22én halt meg Parisban a’ tudós magyar különcz, 
Mandely, kinek nevét a’ francziák es angolok Mentelinek szokták Írni, 
’s kit a’ párisi tudós világ „magyar Diogenesnek“ a köznép pedig 
„ó-fegyverlári vadembernek“ nevezett, ötven évet néhánnyal meghala
dott korában. Szokása szerint ugyanis két korsóval a* Szajnára ment, 
azokat vízzel megtölteni, ’s e’ szándéka közben egy meg nem lánczolt 
csolnakra támaszkodott, melly a’ partról rögtön elszabadulván, sze
gény különcziinket a’vízbe buktatá, hol el is merült s napvilágot soha 
sem láta többé. 1824 — 1826ban érdekes híreket olvashatni róla a’ franczia 
és angol lapokban, mellyekben szinte magyarnak neveztetik. T. esse- 
dik tudós hazánkfia pedig, ki ötParisban meglátogató vele magyar, né
met és franczia nyelven beszélt, s a’ Tudományos Gyűjteményben s 
„Francziaországi Utazásában“ bő értesítést ad felőle. Innét közlünk 
köv. rövid kivonatot: Mandely •mint maga beszélé Tessediknek, koráit 
elhagyta szülőföldét Magyarországot, ’s nem emlékezek már, hol szü
letett. ü  egy volt korunk legnagyobb nyelvtudósi közül, ki még a 
hires Mezzofantet is majd fölül mulá; Európa’s Ázsia élő s kihalt tudós
nyelvein nem csakértett, hanem beszélt is, névszerint, angolul, né
metül, olaszul, tótul minden nyelvejtés szerint, spanyolul,^ magyarul, 
görök-deák-zsidó-arab-persa-hindostan-chinai-és sanskritul s a t. kedvenez
nyelvei valónak azonban a’ diák, görög, szláv, zsidó , arab és persa , 
melly ékből ő vegyítés által egy saját tudós és másoknak érthetetlen 
nyelvet aíkota. E’ saját nyelvéből gyakran kevert szavakat beszédébe 
akkor is, ha más nyelven szólott, ’s csak midőn észrevevé, hogy hall
gatója nem érti, akkor monda el ugyanazt még egyszer tisztán s ér
telmesen e’ toldalékkal: „mint ti szoktátok nevezni.“ De Mandely nem 
csak nagy nyelvbuvár, heuern egyszersmind ritka polyhistor volt, jó 
mathematikus, történetvizsgáló, törvénytudós, sőt még a katonai ta
nulmányokban is jártas. A’ philosophiában Plato vala bálványa , belőle 
gyakran egész helyeket idézett. Gyakorlati életében mégis a különcz- 
ködő Diogént követé. Öltözete egy kopott katonaruhábol, mellyet 
hihetőleg zsibárosnál vett s egy pár rósz csizmából állott; midőn egy 
tudós ismerőse jó ruhát vett szánjára (mert ajándékokat nem szeretett 
elfogadni) eladá azokat a’zsibárosnak ’s könyveket vásárlóit hely ettük. 
Hosszú szakái, a’már félig őszbe csavarodott, igen hasonlóvá tévé őt az ó- 
világ görög bölcseihez. Eledele silány kenyér volt, mellyet kaszárnya- 
kapukban vett ’s ollykor nyers füvekkel s gyökerekkel fűszerezett; 
főtt ételt sohasem evett, szobáját sohasem fűté, egy fa karszék, egy 
zsámoly, egy durva ácsfaragta asztal, kis szekrény, melly ben könyveit 
’s irományit tartogató, ágy szalmazsákkal, mellyen aludt, tintatartó 
tört üvegdarabbol, tört cserép lámpa gyanánt, két vizkorsó ’s egy pa
latábla, melly mathematikai számolásokra szolgált, ’s papiros-kímélésre 
egyszersmind. Évenként 154 fknyi nyugpénzt húzott ’s abból jó részt 
félre is tett úgyhogy néhány év alatt 400 fkot gyűjthetett egy drága 
kézirat-megszerzésre. Könnyű vala neki alapos és sok oldalú tudomá
nya után, könyvkiadás vagy tanítás áltál tetemes jövedelmet szerezni: 
de ő restelte a’ vesződséget ’s egyedül buvárkodásinak akart élni. 
Rövid ideig adott órákat mathematikábol ’s aráb nyelvből: de csak 
hamar beleunt. Elmerültségének ’s a’ külvilág iránti érzéketlenségének 
példája, hogy midőn egyszer a’ rendőrség alaptalan gyanú miatt bezá
rató , nem zúgolódott, hanem a’ börtönben ugyancsak buzgón folyta
tó tanulmányit, sőt nem örömest hagyta el a’ jó kényelmes csöndes 
helyet, midőn baráti közben jártára szabadon bocsáttatott. Becsületes
ségét pedig szép fényben tünteti elő köv. körülmény: mintegy 14 év 
előtt a’ kormány részérül azt bízták reá, hogy egy nagy könyvtárban a ’ 
különféle nyelvű könyvczimeket forditsa-le, a’ nyelveket határozza meg 
’s a’ könyveket osztályozza, miért 1800 frank évdijt nyert volna. Man
dely fölvállaló e’ munkát ’s vas szorgalma és széles tudománya lehetsé
gessé tevék, hogy azt egy hónap alatt elkészítse , noha köz vélemény 
volt, hogy a’ munka több évig tartand. Mandely kifizettető magát egy 
hónapra ’s eltávozott. Midőn kérdezték : miért nem huzza tovább fize
tését? azt feleié: nincs fizetésem többé, mert a’ munka kész. Ha minden 
tisztviselő ennyi lélekisméretességgel vinné hivatalát!— Jutalmul azon
ban kis szobát nyert, mellyben ingyen lakhatott. Semmit sem nyomtatott ki. 
Könyvtára kisded, de ritka ’s fontos munkákból álló. Hátramaradt kézirati 
iszonyú rejtvényesek ’s olvashatatlanok. Nodier Károly jeles franczia 
iró , ki őt személyesen jól ismeré, halálát kihirdette ’s rövid élet-vázlat 
által tartó fen a’ magyar Diogenes emlékezetét. Illő , hogy hazája is uj- 
don figyelmeztetve legyen rá, midőn lenni megszűnt. (Bővebb életrajzát 
majd Társalkodónk közlendi.)

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A ’ földesúri jogok megszüntetése iránti törvényt, mellyet az 

alkotmány-alapító cortes hoza Cadixban, ’s miután m egerősítését két 
Ízben megtagadá a’ király, 1 8 2 3  máj. 4kén a’ cortes ismét uj erő 
be lépteté, most újólag helyreállító 91 szóval 6 4  ellen. Nem csuda,

igy szól egy madridi levező, hogy illy törvényhozó gyülekezet, 
mellyben csak puszta szem élyek vagy elm életek (theoriák) bírnak kép
viselővel, ’s mellynek tagjai történeti alapon nyugvó mindenféle jog  
ellen határtalan elfogullságuak : olly rendszabályt létesile, melly a’ 
sajátsági jogot egész fenekestül megingatja, ’s a’ földtulajdonosokat pél
dátlan zsarnoksággal fosztja meg legvalódibb jogaiktul. Hasztalan 
mutogató az érdem es zamorai püspök (előbb a’ törvénytudomány ta
nítója Valladolidban) hosszú előterjesztésében azt, mikép fejlődött ki 
a’ saracenek elleni harczok folytában itt az urak és szolgák közötti 
viszony, ’s milly helytelen, milly igazságtalan az, midőn ama’ vi
szony teljes eltörlesztése által akarnak segitni a’ becsuszamlott v i s 
szaéléseken. A ’ ministerek egész vitatás alatt hallgatónak, m ert nem 
képesek annak nyomosságát fölfogni, mellynek m egdöntésére a’ 
cortest is csupa szenvedély ’s ámitvány birá. ’s a’ t. Szavazás után 
8 3  követ aláírásával költ több rendű módosítást terjesztőnek e lő , ’s 
indítványba hozók mindaddig késleltetni annak foganatosítását, mig 
ezen módosítások vizsgálaton keresztül esnek. Ä’ lö k i ü lésben , 
hosszas ellenzés után, 9 8  szóval 4 6  ellen tagjává fogadó a’ cortes 
L opezt, és igy az 1 8 1 2 k i constilutio változtatását (mi szerint egy o r
szághivatalosnak sem volna helye a’ cortesben) tettleg is gyakorlatba 
vévé. Az egyházi ügyekkel foglalatosválasztmánynak egy előterjesz
tése igen keserű beszédre fakaszta nehány követet, ’s fölszóliták 
a’ kormányt : töltené be a’ m egürült pöspökségeket pápai helyben- 
hagyásnélkül is. Velasco különösen legilletlenebb szem élyes bántal- 
makat is szórt a’ kath. egyház feje ellen. A ’ lö k i  ülésben a’ cata- 
loniai határszéleken űzött dugárosság (v. csempezés) miatt kérdőre 
vonó Vila követ a’ pénzügyministert, mivel ez által a’ tartományi 
gyárok igen károsulnak. Ugyanez napi titkos ülésében a’ cortes Jaco 
cubaszigeti követ pártos megválasztatása iránti kérdést intéző el. Cuba 
ügye különben a’ közönség figyelmét is nagyon magára voná most, 
’s élénk beszédekre nyújt o k o t; de nem Jaco megválasztatása hanem  
a’ bel meghasonlás ’s az anyaországiul idegenkedés miatt; m ert tu
lajdonkép az ottani pártok sem  az 1 8 i2 k i  alkotmány miatt villonga- 
nak, hanem a’ spanyol karonátul függés vagy nem függés kérdése forog 
főn köztük. —  Tudjuk, annak idejében Mexico is egész más szin 
alatt, más ürüggyel keidé m eg az anyaországiul elszakaszkodást.

F. h. 12kén igen számos nép gyülekezett a’ „mozgalom*1 
nevű uj kávéházhoz, ’s indulatos kifakadásokat hangoztatott a’ nű - 
nisterek ellen. A’ dolognak egyébiránt csak az lön vége, hogy nem 
zetőrségi 's  katonai rendőrség jelent m eg ’s szétosztásra szólitá a’ 
zsibongó tömeget, minek az, noha kevéssé vontatólag, deminden el- 
lenszegültség nélkül engedett is.

Ezentúl a’ csendet semmi sem háborító m eg , ki vevőn 
azon körülményt, hogy a’ katonaságnak a’ főváros közelébe m e
részkedett carlosiak visszaüzésére kellvén kiindulniok, az egész nem 
zetőrség fegyverbe vala kénytelen öltözni , a’ rendes katonaság 
helyét pótlólag. M egrázó az elm éket azon hir is, hogy a’ Cabre
ra , Noguerela es Moya főpap vezérletle carlosiak Lopezt m egver
ték , azután Cuenzába nyomultak 's itt 1 2 0  nemzeti őrkatonát 
lőttek agyon. Mind ezt azonban m ég nem tudni hitelesen. Espar> 
tero f. h. lö k é n  egy értekezőt külde a’ zornosai főhadiszállásra, 
ki d. Sebastian főparancsnokkal a’ foglyok kicseréltetése iránt vé
gezzen. Ez elfogadá az ajánlást,’s a’ végrehajtást 16kán nymomban 
el is kezdék. Carlosi tudósítások szerint, ezek kezei közt 2 0 0 0  
christinoi közlegény ’s 3 0 0  tiszt-fogoly van kicserélendő. —  A’ 
Sent. des. Pyrénées szerint d. Sebastian agyon lövetni parancsolt 
bizonyos Manzanos nevű ezredest ’s egy alavai zászlóaljbeli kapi
tán y t, mivel a’ dec. 24ki ütközetben B ilbaonál, egyik szárny födö- 
zését gondatlanul elmulasztók, ’s e’ vád a’ hadi törvényszék által 
alaposnak nyilványittaték —

Barcelonában f. h. 1 3  ’s 14ke éjjelén újabb zavargás történt 
13kán este lázongó népcsoport tódult a’ játékszintérre , zenditő kiál
tásokkal ; de a’ nemzeti katonaság részirül egy láncsás dandár csak 
hamar szétüzé. Mivel azonban az előttnap terjengett hírek veszélyesb 
következményű nyugtalanságot gyanittatának: Parreno tábornok 
fegyverre szólitá az egész városi polgár-katonaságot; ő maga legény
ségével ’s a’ hadi hatósággal Atarazanas erőségbe vonult, onnan a’ 
szükséges intézkedést megteendő. A’ 12ik ezred könnyű gyalogsága, 
a’ sorbeli 1 és 2 zászlóalj ’s egy csapat nemzeti katonaság összegyűlt 
az ágostoni-szerzetes zárdába, ’s nyilványosan kitüzé a’ zendülés zász
lóját. „Halál a’ láncsásoknak!“ ez volt harczkiáltásuk. A ’ láncsások 
kinyomultak az erőségbül a’ város fő -té rére , hol Parreno tábornok 
inegegyeztével, a’ politikai főnök ellenzése daczára fölolvasá Borell 
városbiró a’ hadi törvényt. E rre lelohadt a’ zendülők bátorsága; ’s 
egyezkedésbe bocsátkozólag Atarazanasba küldők föltételeiket. P ar
reno azonban visszautasitá, ’s mivel időközben ez erősbnek vélt car- 
melita-zárdába vonultak, ellenök küldő Luna tábornokot az őrsereg 
leghívebbnek ismért csapatival ’s három álgyuval; mit midőn azok 
megtudtak, rémülve odahagyák a’ zárdát, ’s további torzsongás nél
kül szétoszlottak. Parreno 14kén ostromállapotba helyzé a’ várost; 
a’ lázongásban részesült csapatokat lefegyverzeté, az elfogatott főbb 
vétkeseket pedig a’ 17kén fölállított hadiszék ítélete alá veté. 18kán, 
sz. Antal ünnepén újabb kitörőstül tartottak; de a’ köz aggodalom 
helytelen volt; m ert nem történt semmi háborgás. —  A’ Guardia Nati
onal szerint, benyújtó a’ barcelonai ayuntamiento elbocsótiatási 
kérelmét ’s az indulatok m ég folyvást háborganak. —

Madridi hírek szerint a’ királyné sergei legújabban számos 
apró ütközetben győztek a’ carlosi csapatokon. Ezt jövendőre még 
biztosabban reméllhetni, mert alig múlik nap, mellyen S t  Seba«-

•tv
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tianba angol lőszer, pattanlyusság vagy tengeri katonaság ne érkez
nék. De arra is szolgál, mint Wylde ezredes nyilatkozásibul kitet- 
szék, hogy az angol kormány egész Santonáig terjessze ki foglalásit, 
a’ carlosiakat pedig a’ franczia határszélekrül elűzze ’s távol tartsa. 
E spartero , úgy látszik, most egészen W ylde vezérletére bízza m a
gát. A ’ P hare szerint f. h. 11. több álgyut ’s nagy mennyiségű 
löszért szállított „James W att“ gőzsajka Santanderbül St. Sebastian - 
ba. Elindulta napján (12kén) Ribero osztályábul két zászlóalj ’s 
Alaix sergének előcsapatja érkezett Santanderbe, hol a’ saragos- 
sai ezredet ’s granádai zászlóaljat is várták. Ezen ’s több más hadi moz- 
gásrul jött tudósításoknál fogva azt gyanítják, hogy nem sokára 
uj történetek szölemlenek; nem tudhatni azonban milly részt ve- 
endnek e ’ munkálatban az angolok, m ert Evans tábornok, a’ west- 
minsteri választóknak adott ígérete szerint, kevés nap múlva eluta
zik Londonba. Ugyané’ lap tudósítása szerint a’ carlosiak is erősen ké
szülnek ’s uj védhalmokathánynak Írun ésE rnani körül. Fő hadiszál
lásuk egyébiránt mindegyre Dilbao közelében van, ’s d. Sebastian 
folyvástZornozában. A’ katonaság köztazon hir terjenge, hogy uj tábor
járást kezdet d. Carlos, mellynek parancsnokságát Gomezre szán
dékozik ruházni; mit azonban ez mindaddig nem akar fölvállalni, 
mig az ellene Quilez és Serrador állal támasztott vádak elintézve 
nem leendnek. JVlás lapok szerint azonban d. Carlos maga rendelé Go
mez ellen a’vizsgálatot, mivel, mint hallatszik, zsákmánya egy részét 
Alaix kezéhez juttatá, ki vele sógorságban áll. De ez hom lokegye
nest ellenkezik azon már előbb hiresztelt közlem énnyel, hogy őt 
a’ praetendens d. Sebastian mellé segédül rendelvén, almadeni gróf 
czimmel ruházta föl.

Az 1837rem eg jelen t spanyol tiszti névtárban a’ tavalyihoz k é 
pest sokat változtattak az uj alkotmányi rendszer következtében, 
ámbár annak szerkesztése Calalrava ministeriumafölügyelte alatt történt. 
Kihagyatlak ugyanis többi közt az aranygyapjas vitézek sorábul: 
Dom Miguel de Braganza, a’ bordeauxi hg., Chateaubriand; gr. 
Pozzo di Borgo, gr. Nesselrode ’s a’ t. I l l  Károly rendje nagy
keresztesinek sorábul pedig a’ három utóbb nevezetten kívül M etter
nich hg, Giustiniani bibornok, Peyronnet gróf ’s a’ t. E ’hires n e 
vek elsikasztása vagy mellőzése sokkal értelm esebben szól, mint 
Arguelles egész ékesszólása. A’ fr. követ mint mondják, nehezte
lést nyilványita e’ miatt, ’s kérdést tön: valljon ennyi fényes név ki
maradta vigyáztalanságbul vagy szándékosan történt e ?

F R A N C Z I A O H S Z Á G .
Jan. 2 4 én  a’ nyilványos munkák ministere törvényjavaslatot 

terjesztett elő a’ követháznak, mellyben hatvan millió frankot kívánt 
országutak készítésire; a’ tengerész minister pedig olly törvényja
vaslatot, melly szerint az 1 8 3 5 . sept. 9ki rendelés, a’ hazaveszlés 
(deportatio) büntetését érdekelve, kiegészíttetik. Ugyan is, hogy e’ 
büntetést alkalmazni lehessen , statusfogházat kell Bourbon szigeten 
ép íten i; a’ költséget 4 0 0  ezer frankra teszik. E ’ törvényjavaslat 
felolvastakor a’ minister igen dicséré Bourbon sziget enyhes éghaj
latát; (mit érez abból a’ börtönben ülő fogoly?) mire a’ kamrában han
gos kaczaj támadt.

A ’ követházban jan. 2 4 én  több ministeri különféle törvény- 
javaslat előterjesztése után, a' hadminister is szót nyere , ’s azt m on
dó: „A ’ sereg becsületéhez ’s fenyítékéhez van a' társaság nyugal
ma ’s bátorsága kapcsolva“ ’s elősorozván a’ hadiszékek törvény
hozásrendét a’respublica idejétölkezdve a’ mostankorig, beszédét így 
folytatja: „Láttuk, politikai egyesületek városinkban mikép csábiták 
el a’ katonaságot fenyíték-áthágásra. A’ törvényhozás hijánya miatt 
ezen katonák a’ katonai törvényszolgáltatás alul kivonattak, melly 
egyedül illető, gyors és hathatós kívánt sükerre vezetni. Ha a’ kato
naság az ezredi törvényszékre, ’s csak a’ polgár fog a’ polgári tö r 
vényszékekre utasiltatni, úgy minden ismét term észeti rendébe tér 
vissza , ’s ekkor majd nem leszen büntetlenség a’ biróság-válloztatás- 
nak következése. Ig e n , de majd egy részrő l, mint ellengördítik , 
a’ katona igy majd elítéltethetik, a’ polgár pedig fölmentelik. Ez csak 
annyit bizonyíland, hogy egyik részen egy vétkes, a’ másikon pe- 
dig egy ártatlan fog lenni. (De ugyanazon egy csiny e lk ö v e tés  m el
lett? (morgás különböző értelem ben.)“ A’ minister ezután fölolvas 
egyetlen ezikkelyből álló törvényjavaslatot, melly szerint a’ büntető 
törvénykönyv 1. fejezete, III. ezíme úgy módosíttatik, hogy a’ pol
gári és katonai vétségek külön ítéltessenek m eg, ’s katonák katonai 
polgárok polgári székek elé állíttassanak, Ez ülésben ismét Düpin volt 
az elnök.“ A’ követházban jan. 26kán  M ólé gróf két törvényjavaslatot 
te rje sz te tt elő; egyiket Nemours hg k ö ltség e i’s háztartására, melly 
végre Rambouillet uradalmat e rd ő s tü l’s ta rtozékostu l, és Chateau- 
neuföt kívánta. Az észt. jövedelem  ez uradalmakból leróván a’ le - 
rovandókat mintegy 4 6 0 ,0 0 0  frank. A’ m inisterelnök azon m eg- 
jeg y zésse l kezdé előadását, hogy a’ franczia hgeket F rancziaor- 
szág nagyságához illően kell költséggel is e llá tn i; de a’ ns gróf 
olly halkan b eszé le , hogy alig hallhatók szavait, ’s m eg is inték: 
szólana hangosabban, m ire ő huruttal m entegetőzött. —  A’ másik 
törvényjavaslat egy millió frankot kíván jegypénzül (m enyasszo
nyi adományul v. móringul) a’ belgák királynéja szám ára, mint az 
a’ házassági kötésben ki van alkudva. E ’ törvényjavaslatok elő
adása közben a’ követházban többször a’m eglépés és csudálkozás 
kifakadásit lehete hallani, m elly annál m agyarázhatóbb, mivel 
L ajos-Fülöpnek, mint Orleans hgnek ötven millió frankot m egha
ladó magányos jövedelm e van , m ellyhez m ég a’ 15  milliót 
tevő korona-költség is já ru l , mit a’ követház megszavaz és ajánl 
neki évenkint. —

A’ pairkamrában jan. 26án  Persil törvényjavaslatot te rjesz
te tt elő , m elly ezentúl politikai vétségek  ’s m erényekben a’ sta
tus és a’ kir. szem ély bátorsága ellen a’ részvevő katonaságot ka
tonai, a’ polgárságot polgári törvényszék elé idéztetni ’s külön meg- 
itéltetni kívánja. —

A ’felirás vitájából m egjegyzésre méltó m égBerryer beszédének 
következő része: „Midőn egy év előtt a’ nyilványos oktatás minis
tere azt mondá, hogy ha az ember a’ rendből kilépett, a’ haladás 
abban áll, hogy az em ber ismét a’ rendre térjen vissza, nem tudom: 
valljon szavai teljes jelentését m értéé a’ minister, de nagy igazságot 
mondott! (Balról nevetnek.) En ugyan értem a’ mostani kabinet rend
szerét, de azt is hiszem, hogy Francziaország tovább haladt előre, 
mint ezen kabinet, ’s hogy ennélfogva rendszerét nem alkalmazhat
ni Francziaországra. Tudni kell, hogy Francziaországban 1830ban 
zendülés történt. Ezentúl Francziaországban e ’ zendülés következ
tében a’ stalushatalom elve a’ többség hatalma, azaz a’ királynak a’ 
képviselők többségébül kell minisleriumál választania , ’s annak néze
te szerint kormányzani. Júliusban a’ nép fölsége hatalma birtokába 
lépett, ’s ez olly igaz, hogy e ’ zendület utáni első napokban a’ pe
csétőr a’ charta hegyébe a’ népfölség elvét állította. (Nevelnek.) A’ 
többség ezen hatalma e ’ kamrában érezteti magát, ’s a’ kamra keb
léből lépnek elő a’ ministeriumok, szóval 1 8 3 0  óta amaz elv: „le 
roi reg n e , et ne gouverne pás“ (a’ király országol, de nem kormá
nyoz) győzött, ’s életre kapott. A ’ mostani ministerium politikája, 
szellem e ’s akaratja nem méltán harczol ezen szabály ellen.“ —

A’ Temps szerint a’ diplomatái test azon győzelem daczára, 
mellyel a’ ministerium előtte dicsekszik, még is igen elégidetlen a’ 
felírás vitájival, ’s kedvellenségét nem igen palástolgatja. „Vannak 
eszmék ’s nyilatkozások, úgy monda egyik éjszaki hatalom képvi
selő je, mellyek többet ártanak, mint fegyveres seregek. “ —

Ministeri lapokban olvashatni, hogy egy rendőrtiszt Grangé 
Bateliére ulczában, egy kocsis házában 5 0 0 0  kardot talált letéve, 
mellyet azonnal le is foglalt. A’ kocsis azt á llítja , hogy a’ fegy- 
verszállitvány rendeltetéséről mit sem tu d ; de nem alaptalan véle
m ény, hogy d. Carlos számára rendeltetvék.

A’ Temps szerint Dupin a’ követház elnöke a’ franczia A ka
démia igazgatójának választatott m eg a’ jövő évre. 8zintezen lap 
szerint a’ belgák királyát ’s királynéját Parisba várják, hol egy 
hónapot szándék tölteniök. —

Algierból jan. 1 Síről Írják, hogy Bugiába jöttek már válaszok 
a’ szomszéd törzsökökhez küldött javaslatokra. Ezek szerint 1 0 0 0  —  
1 2 0 0  főnyi sereg fog benszülöltekből alakiitatni, melly a’ conslan- 
tinei e.vpeditióban cselekvő részt veend. Efölött a’ Bona körül fekvő 
aráb törzsökökbül is szerzenek ujonczokat, kiknek szinte szándékjok 
Constantine alá menni.“

A ’ Toulonnais lap szerint jan. 20 rő l a’ készületek a’ constan- 
tinei szállitványhadra m ég nem igen szembetűnők. A ’ sergek m ég 
csak februárban érkeznek oda. A ’ csapatok ’s álgyutelepek alakítása 
az őrségeknél történik. M ég legkisebb hire sincs, hogy valamelly ezred 
útban volna. Clauzel marsai sem érkezeit m ég meg.

A’ National szerint a’ constantinei uj hadszállilvány 13 e z 
redből, nagy számú pattantyúsból mintegy hat egész álgyuieleppel, 
sok m érnökbül, 2 0 0 0  lovasságból ’s 3 zászlóalj afrikai lövészből 
fogna állani; ’s az egész sereg 2 0  ezernyi lenne. —  A ’ S ied e  
pedig köv. számlálja elő annak vezéreit ’s nagyait: fővezér az or- 
leansi h g ; főtisztikar’ feje Schramm altábornok; Damremont altá
bornagy az első , Achard a’ 2dik , Rugeaud a’ 3dik osztálynál; 
Marbot gén. a’ lovasság parancsnoka; T rezei, Rulhiére, Duroche- 
re t, Perregaux generálok osztály-parancsnokok; Gourgeaud altá
bornok a’ pattantyússág parancsnoka ’s Lemy vezér őrnagy a’ m ér
nöki testé.

A ’ Temps felszámítja, hogy 1833ban  a’ kevesebbség (mi
noritás) melly a’ thrónbeszédre felelő válaszfelirás ellen szavazott 
4 3 ra , 1834ben  3 9 re ;  I8 3 5 b e n  6 7 re ; folyó évben 157re ment. 
E zek  összehasonlitásábol Ítélhetni az előlépésröl, mellyet a’ mi
nisterium sept. 6ka óta a’ közvéleményben tön. —  A’ júliusi zen* 
dülés óta egy válaszfelirás ellen sem egyesült annyi e llen ző , ’s 
illy nagy szám komoly ügyeim et érdem el, mert az e’ tárgybeli 
szavazat nagy jelentésű.

E gy levelező igy ir Parisból: „A ’ téli mulatságok zajosbak 
kezdenek lenni. Az udvar mindeddig kevés mulatságot adóit, de a’ 
követek m ár elkezdék, a’ magányosak követik, ’s a’ nyilványos 
lánczvigalmak olly élénkek, mint mindenkor. Julien a’St. Honoré nevű 
utczaiM usard-féle terem ben az uj musardféle hangászterem állal vesz
teségbe jutván főleg tánczvigalmakat ad , ’s hogy a’ töm eget annál 
inkább oda édesgesse, M eyerbeer Huguenotjait négyesekké (quadrille) 
változtatta át. E kkor a’ gázt hirtelen elnyomják ’s a’ maguszi fény
sötétben tomboló galopádába omlanak az álorczások, mellyet orgo
nahang, ’s ének és harangszó, és Luther chorálja kisér. —  ím e 
egy farsangi jelenésben az egész újabb Francziaország! — Musard 
(a’ párisi Strauss) e ’ napokban halt meg.

Enfantin atya Aegyptusból M arseillebe jött, honnét legköze
lebb Párisba szándékozik.

A’ görög király Fabvier tábornoknak uj Görögország m eg
szabadulása körül szerzett számos érdem eiért a’ Megváltó rende 
nagy keresztét adta.

A N G L I A.
Jan. 16án tartá O’Connell ünnepi m enetét Kilkennybe. Több 

mérföldnyire a’ különféle czéhek küldöttségei mentek elibe zenével
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5s lobogó zászlókkal, miken illy 5s hasonló föliratokat lehete olvasni: 
„hathatós szegényi törvény Irlandnak! tizedtörlesztés, testületjavi- 
tás, titkos választási szavazás (ballotage)! egyenlő jogok vagy 
uniobontás! —  A’ városban 15 ezernyi embertömeg fogadá hangos 
riadózássaL A’ városháznál tartaték az ülés a’ mayor elnöksége alatt, 
a’ mit O’Connell maga kívánt, hogy parliamenti viseletéről számot 
adjon: —  „Kérdéssel kezdem ,“ úgymond „van e valaki köztelek, 
ki parliamenti viseletemmel áltáljában vagy részszerint elégületlen? 
(nincs! nincs!) E ’ kiállás senkit se tartóztasson ellenem nyilván föl
lépni, kinek valami fekszik szivén. Még egyszer kérdem: van e va
lakinek ellenem kifogása? —  (Egy hang a’ karzatról: igen! a’ sze
gény i törvények iránti nézete miatt!) —  Jól van! épen ezt vár
tam; erről akartam veletek beszélni. Örülök, hogy nincs ellenem  
más kifogástok, ’s ezért képviselőtök is maradok, (tetszés.) Ezután 
mentegetni kezdé magát Feargus O’Connor’s a’ kilkennyi hírlap vádja 
ellen , hogy a’ múlt parliamentben Poulett Thomson minister azon 
indítványát, mi szerint a’ tizenkét évet meghaladott gyermekek a’ kar- 
tongyárokban ezentúl is 12 órát dolgozhassanak, partolá, ’s így sze- 
retellenséget árula-eí. „Eredetileg az vaía czélom „úgymond“ hogy 
ez indítványnak ellenszegüljek. De én nem vagyok hasonló a’ skót
hoz, ki javittatlan parliamentben ü lt’s azt szokta mondani, hogy sok 
vitát hallott a’parliamentben, melly véleményét, de egyet sem, melly 
szavazatát megváltoztató, (nevelés) Nem, én máskép tartom ezt. Ha 
lélekisméretem parancsolja, hogy előbbi véleményemet változtassam, 
megváltoztatom azt, jobbra taníttatom magain’ ’s az ujdon józanabb 
meggyőződés szerint szavazok, (halljuk!) Az indítvány fölötti vita el
lenkezőről győzött meg 's pártolóm azt.“ — A’ gyűlés teljesen m ege
légeli e’ mentséggel. Ezután a’ szegényi törvényekre ment át O’Con
nell, ’s erről többször kijelentett nézeteit ismétlé. „Én mindent pár
tolok mi a’ szegényeken segíthet“ úgymond „én  örömest seg í
tenék valamennyin,’s véget vetnék az absentismusnak ; (kényszerit- 
néin a’ földes urakat vagy Irlandban lakni, vagy oltani birtokaikat 
eladni, ha egyebütt bírnak,) kívánom, hogy ismét tókepénz legyen  
az országban, hogy az irlandi nép munkát találjon, mert munka 
kell ennek, nem alamizsna! (halljuk!). Tervem a’ pórembert a’ polgári 
társaságban fönebb fokra emelni, (halljuk!) E’ dologban már sokat 
tevénk. Volt idő, midőn a’ legszegényebb protestáns társas tekintet
ben magasb fokon álla Irlandban, mint a’, legtekintetesb katholikus. 
Hold. Kingái gróf beszélte nekem, hogy egykor a’ meathi nagyta
nács által ebédre hivatván, ott minden ember szájat táléit rá, ’s csu
dába a’ nagy tanács illy leereszkedését. Az asztalok azonban inár 
telve valónak ’s az ország legrégibb nemességü pairje egy oldalasz
talkánál volt kénytelen helyet foglalni. —  Ez állapotból kivergőd
tünk már, a’ fő asztalhoz jutottunk ’s reményiem, azt mindennemű 
étellel ’s itallal megrakjuk. Kiemeljük országunkat alacsonyságábol, 
niellybe azt hat százados vad angol kormány dönté. —  Van azonban 
egy szegényi törvény, mellyel örömmel pártolok, az t. i. melly a’ 
kórházak és szegényi patikák számát szaporítja, a’ szegény betege
ket táplálja ’s gyógyítja, De az egészséges szegény dolgozzék ’s 
neki munkát szerezni, legyen föladásunk. Az én szegényi törvé
nyem ne jutalmazzon csalárdét, ne biztosítson mértéklellent, kor
helyt , ’s könnyelműt. Beszéde zártán melegen magasztald Mulgrave 
lordot és szokása szerint erősen kikelt Eyndhurst ellen. „Én nem 
vagy<*k vér embere“ úgymond „sőt inkább a’ békéé; de egy Lynd- 
hurst megbántását az irlandi nép ellen le kell mosnunk, szükség 
esetén vérrel is. (halljuk! és tetszés.) Jobb lenne, ha irlandot mint 
Yorké József mondá,33  óra-hosszig viz alá buktatnák, hogy az egész  
nemzet fuladna m eg : mint azon gúnyt békén szenvedni. De nem 
akarok vérontást hirdetni, jóslom inkább, hogy az irlandiak erőteljes 
egyesülése elégtételt szerez nekünk, és szabadságot és jogot! A ’ 
beszédet élénk éljen köveié Mulgrave lordnak, ’s három hatalmas 
röffentés Lyndhurst számára, mellyben maga O’Connell volt az első 
énekes. — Herford grófság esküttszéke előtt egy koldust vádlottak e’ 
napokban, hogy darab kenyeret rablóit azon házban, hol alamizsnát 
nem nyert. Midőn t. i. sürgető esdeklései hijában voltak, e ’ szavakkal: 
„kell valamit kapnom“ egy ott fekvő kenyérből leszelt. Az eskiitlszék 
erőszakos betörésben (burglary) marasztald őt ’s 7 e s z t e n d e i  de-  
p o r t a t i o r a  itélé. Az angol lapok ezt ellendarabul hozzák föl a’ 
strassburgi fölmentéshez. —  Legk. lapunkban említett spanyol dá
ma donna Jozefina Corillo regényes ügyében az akkor elveszett, de föl
talált ’s törvény elibe állított szobalány vallomásiból kiviláglott, hogy 
az egész dolog a’ spanyol dáma költeménye ’s valutása.

Legközelebb ismét két conservaliv-lakoma tartatott, egyik 
Oxfordban, a’ másik Maidstoneban Kent grófságban; a’ bennök elő
fordult beszédek azonban csak a’ Peelének viszhangjai, bár kifeje
zettebb megtámadást intéznek is O’Connell és Shiel ellen. R. Peel 
Glasgowból elutazta előtt a’ lakoma’ titoknokának 2 0 0  fontnyi vál
tót adott által a városi szegények számára.

A ’ parliament a’ Courier szerint 3 lén  bizlos által fog meg- 
nyittalni, mivel részint a’ sűrít betegülések, részint az egészségte
len levegő miatt a’ király csak feb, 23án szándékozik Brightont el
hagyni.

Azon tudósításból, mellyet Londonban a’ nevelési középtár
saságnak Marylebone egyházkor egyik természetesen igen szegény 
kerületében a’ nevelés állapotja vizsgálatára megbízott küldöttség csak 
imént adott be, következő adatok szembetűnők: 5 7 8  családhoz tar
tozó 1 5 7 5  gyermek közül csak 5 1 0  jár iskolába, a’ többi minden

oktatás nélkül teng; ’s öszszesen az egész kerületben csak 1 7 4 7 .  
tud olvasni és Írni,, Az imént említett 5 7 8  család közül 324nek  
különkülön csak egyetlenegy szobájavan lakásul. Az említett társaság 
saját költségin segíti elő a’ szegényebb néposztályok nevelését. —  

S V É D O R S Z Á G .
Jan. 7kén holt meg Stockholmban Stedingk gróf tábornagy, 

8 0  éves korában, legidősb a’ hadiseregben ’s a’ sz. Szerafin rend 
vitézei közt, ’s egyetlenegy még életben volt svéd, ki Éjszakameri- 
ka függetlenségi háborújában harczolt. E ’fölött hazájának, főleg 
mint orosz követ Katalin czárné ’s Pál és Sándor czárok idejében, 
igen hasznos szolgálatokat tön. A’ király ez alkalommal a’ svéd 
hadiseregnek 8  napi gyászt parancsolt, s azt minta sereg fővezére 
maga is felöllé; egyszersmind ajánlja a dicsőnek példáját s emle* 

»kezetot minden tisztnek, minden katonának,^
O R O S Z O R S Z Á G .

A 5 cs. tudományos akadémia nyilványos évi gyűlésében, melly 
* ni.h. lOén Pétervárott tartalék, sok előkelő vendég közt oldenburgi 

Péter h g ., Barante b. franczia követ, Londonderry marquis, PállTy 
Ferdinand g r .’s Butera hg. szicziliai követ is Jelenvalának. A’ mos
tani pénz-alap, mellyel a’ ezár ezen akadémiának adott, 241 ,8 0 0  
rubelt hoz évenként, tehát tiz annyit, mint az eredeti pénzalap. A ’ 
múlt évi ülésekben 8 6  értekezés olvastatott föl; ezek közt 3 8  ter
mészettudományi ’s 14 nyelvtörténeti; 20 pedig »külföldi tudóstul.

A M E R I K  A.
Ujyorkból dec. 1 5ról következőt Írnak: „Santana, a’ mexicoi 

elnök, ki a’ texasiak fogságában van, a’ texasiak által Louisiana 
szélire vitetett, hogy ott éjszakamerikai földön ’s határon erősítse 
meg azon szerződést, mellyet megszabadulhatása végett Texas m eg
hatalmazottival kötött, ’s aláirt E ’ szerződés szerint az egész föld 
a’ Sabina folyó (az egyesült statusok határa) ’s Rio bravo, vagy del 
Norte közt Mexicotól függetlennek nyilványittatik, és Texasnak át
engedtetik, melly földtér a’ mexicoi tengeröbölnél majd fél annyi, 
mint egész Francziaország. Texas congressusa egyszersmind azt 
határozta, hogy ezen , Mexicotól az ő rendelése alá helyzeti birtok 
az éjszakamerikai egyesült statusok fölsége alá bizassék azon föltét 
alatt, hogy Texas , önálló stalusképen az éjszakamerikai egyesületbe 
(unió) vétessék ohy alkotmánnyal, minőt maga kiván adni magának; 
mit azonban az éjszakamerikai congressusnak szentesítenie kellene. 
A ’ jövő martz. hónap tűzetett időhatárul ki, melly alatt e ’ tekintetben 
választ várnak az éjszakamerikai kormánytól. Ha reményen kül ez idő
ig semmi bizonyos válasz nem érkeznék, vagy elmellőző lenne az: 
akkor a’ texasiak nyilatkozásuknál fogva kénytelenek Londonba és  
Parisba meghatalmazottakat küldeni alkudozásra, ’s vagy Nagybrit- 
íannia, vagy Francziaország ótalma alá bízni magokat, lehetségig  
önálló és független gyarmat szabaditékival. Ha e ’ tudósítás igaz , 
úgy a’ texasi congressus ezen határozása igen fontos következéseket 
vonand maga után, akár fogadja el az egyesült statusok kormánya 
Texas ajánlását, akár nem. Azonban mégis nagy kérdés; Texas olly 
könnyen fogná e akár Nagybriltannia, akár Francziaország gyarma
tává alakulását valóban teljesíteni is? vagy tán csak az egyesült sta
tusokat ijeszti vele ?

Ujyorki lapok szerint a’ kincstár titoknoka dec. 9én nyujtá be 
a’ congressusnak tudósítását. Szerinte a’ status-bevételek összes fölöslege 
4  1 ,3 2 5 ,6 6 0  dollár. E ’ mennyiség fele is elég lenne a’ status kiadá
sok teljes fedésére. A’ status-földek eladatásából mintegy 2 I millió 
dollár jött be. A’status-titoknokelőadása szerint e ’ pénzügyi és nemzet- 
gazdasági tekintetben igen ártalmas fölösleg megkevesbitésére, csak 
két mód van; vagy többet ajánlani nemzeti vállalatokra, vagy a’ be
vétel-forrásokat , u. m. az adókat tetemesen csökkenteni. A ’ múlt év
folytában bévett kész pénz 6 ,6  1 9 ,4 4 0  dollár aranyban,’s 2 ,8 7 7 ,0 0 0
dollár ezüstben. —

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Galatában, a5 mindenféle nemzetbeli kereskedők legújabb g y ű 

lésében hozott határozathoz képest vámház állittatik ’s már küldött
ség is nevezteték, eziránti kérelmöket a’ Tahir beynek átnyújtandó. 
A ’ szultán Beiram ünnepén önképét viselő pénzeket fog udvari kísé
rete közt kiosztatni, ’s azon benyomástól, mellyet ez újítási merény 
a’ buzgó moslemekre (törökségre) tesz, függ majd a’ képes pénzve- 
retés további sikere, mellyet a’ Korán törvénye szigorúan kár- 

'hoztat. —
E L E G Y H I  R.

Párisban egy dáma nagy figyelmet gerjeszt az által, hogy 
■lakában több mint két ezer madarat tartogat ’s nyilványos helyen 
is, sétájikor, egész sereg veréb, kendericze, galamb ’s egyébfaju- 
nemü tollas kisérő követi, az örömest nevető párisi nép nagy mu
latságára. Az asszonyság neve Steinberg, ’s Newborough lord özve
g y e , de közönségesen „la dame des oiseaux (madaras asszony
nak) nevezik. Nevezetes munkája a’ Maria Stella czimű regény, melly - 
ben ön igen érdekes történeteit beszéli el. Ő a*t állítja, hogy hite
les oklevelekkel bizonyíthatja be származását Orleans hg ’s hgnétöl, 
s igy azt, hogy a mostani franczia király neki testvér bátyja.

Madrid utczáin egy lábnyi magasságú hó fekszik, mihez ha
sonlóra a’ legöregebb lakosok sem emlékeznek.
G A B O N A Á R :  fcbr. 7dik Rozs 53 1 /3  50 2 / 3 ; — Zab: 3S ^4 2 / 3  
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F O G L A L A T :  Magyarorwág (kinerezés; b. Podnianicxky Lajos és Szluha Imre beiktatása; pesti nemz. casinoi gyűlés határozati; a’ pesti görög-oláli köz
ség magyarul határozá ezentúl jegyzőkönyve v ite lé t; Ipolysági jótékony czélu tánezmulatság ’s Hont megye hazafias rendelkezése; emberbaráti gyámolitás a’ 
u. abonyi uradalomban. Kisfaludy egyesület alakulása ’s jutalomdijai; időjárat ’s a’ t.) Anglia (politikai lakomák ’s beszédek; Ewart és Ilume szónoklata; 
óriási vasút Uuttonnál;) Spanyolország (a ’ nünisferinm állása; Mendizabal Lopez és Vera hanyatlása; Narvaez és a’ kormány; Alaix engedetlen; pénz- 
szükség a Mendizabal csinya; tartományi forrongások ’s a’ t ) Portugália (elégületlsns^g; oortesgyülési előkészület; az angol hajóhad utasításai.) Fran- 
eziaország(köveihu*i ’s pair-kamrai tanácskozások és viták.) Gabonaár. Pénzkelet.

M A G Y A n  0  R S Z Á O.
ő  cs. kir. felsége jan. is ő  napjáról költ legf. rendelete see* 

rint Nódasi Trsztyánszky Sándor urat, na Hont megye első alis
pánját díjmentesen cs. kir. tanácsosi czímmel méltóztatott felruházni.

ö c s . kir. föls. m. k. heJytartósági alapitványi-számtartó Lander 
Venczelt saját kérelm ére egész fizetése megtartásával mélt. nyugal
mazni. A ’ m. k. Helytarlőtanács, a’ horvát báni táblához tiszt, bíró
nak nevezett Serraage gr. helyébe Nádor ő fenségénél hites jegyző 
Priviczer Istvánt nevezé fogalmazóvá.

P e s t e n  f. h. 8án tartatott a’ pesti ev. esperesség résziről 
közgyűlés, mellyben újólag, az evang. egyházak majd egyetemi sza
vazatja által, elválasztatott esperességi felügyelő, Aszódi b. Podma- 
niczky liajos u ', hivatalába iktattatott.

J á s z b e r é n y :  F. h. 6án mint fens. Főhg-Nádornénk ’s Fő- 
birónénk névnapján ment nálunk végbe Szluha Im re főkapitány ün
nepélyes beiktatása igen nagy pompával. —  Beiktató nádori biztos 
Platthy Mihály itélőmester ur volt ; a’ beiktatás lényeges részét 
gazdag ebéd, eslve a’ kerület tágas és csinos teremében fényes 
tánezmulatság követé, ’s műkedvelők állal játszott színi mutatvány 
előzé meg febr. 5én (Szécsy Mária Kisfaludy Károlytol.) Ebéd fö
lött, melly három különböző helyen özönleti bőséggel vala fölterít- 
ve , a’ város bírája jött elő Lehel ősi kürtjét tartva kezében, melly - 
be billikom vala illesztve. A ’ billikom csillogó tokajival csordultig 
töltetvén, a’ kürt kézről kézre bujdosott, és számos áldomás ürült 
különböző jóllétre ’s egészségre a’ király ő felségétől kezdve lefelé 
egészen az uj főkapitányig. A ’ város ki vala világítva. —

A’ p e s t i  n e m z e t i  C a s in o  idei téli közgyűlése f. év jan. 
2 9 k én  ’s folytalólag febr. 5kén tartatván, a’ választásokon kívül, m el
ly eket már közlénk, e ’ következők voltak m ég nevezetesb m un- 
kálkodási ’s határozati: Jelentés tétetett az intézet mostani virágzó 
állapotáró l, melly szerint a’ tagok’ száma épen őOOra ment (azóta 
ismét kettővel szaporodván); az 1 8 36k i bevétel; 2 7 ,9 3 2  pgő for. 
ö l  x r.; kiadás; 2 2 ,9 1 8  pgő for. 2 4  xr. ’s igy pénztári maradvány: 
5 0 1 4  pgő for. 2 7  xr. Részint kamatra kiadott, részint haszonhajtó 
részvényekbe fektetett tőkéji az intézetnek: 2 4 ,6 9 2  pgő for. 1 8 3 6 k i 
dec. utolsó napjáig járó de m ég be nem fizetett casinoi részdijak 
összesége : 1 2 ,0 5 0  p. for.! melly tartozások tetem es léte csak abból 
is kitetszik, hogy ha a’ társaság ezen őt teljes joggal illető summái 
tőkésíthetné, pénzalapja nevezetesb szaporodást nyerne évenként. 
Kéretnek is ugyanazért a’ tartozó részes u rak , hogy e ’ körülményi 
tekintetbe venni, ’s hátramaradt részeiket minélelőbb lefizetni ne 
terheltessenek ! —  Az E gyesüle , jövő fenmaradásáról jó eleve 
gondoskodni kívánván, a’ most folyó ’s 1 8 4 0  végéig terjedő aláírási 
idő után következő tíz esztendőre, u. rn. 1 8 5 0  végéig kötelezendő 
uj aláírást határozott m ár most előre nyittatni. —  A’ casinoi hang
versenyek folytatásául 1 8 3 7 re  a’ múlt évről e ’ czélra fenmaradt 
summán felül ismét 1 0 0 0  pgő for, a’ könyvtár rendkívüli szaporitására 
hasonlag 1 0 0 0  pgő fo r .; a’ budai magyar szinésztársaság fö lsegé- 
lésére 5 0 0  pgő for. határoztatok.

P e s t ;  Hazafinak nem lehet nem örvendenie , midőn a’ hazai 
nyelv terjedésének napról napra nagyobb és számosb jeleit szemléli 
m ég azon testületeknél is, hol az csak a’ későbbi nemzedékiül vala 
reméllhető. Jeles példáját adá ennek a’ pesti görög-oláh község f. h. 
5én  tartatott gyűlésében, hol a’ városi biztos Havas József tanácsnok ur 
javaslatára, ’s e’ tekintetben tarto tt beszédjére, elhatároztatott, hogy 
ezután a’ köztanácskozási jegyzőkönyv, melly régente görögül, 
későbben pedig ném etül vitetett, m agyar nemzeti nyelven szerkesz- 
te ssék ; ’s mivel kénytetés hasonló esetekben csak nyakasb ellen
szegülést szül, ’s igy czélszerü nem igen lehet, hogy e ’részben min
den egyes tag akaratját szabadon kinyilatkoztathassa, a’ tisstelt e l
nök biztos a’ tárgyat szavazásra bocsátotta, mellynek sikere az le tt, 
hogy a’ német nyelvre ö ten , a’ m agyarra pedigharminczan szavaztak. 
A ’ hazai nyelvnek Uly fényes pártolása ’s diadalma a’ lelkesb tagokat 
kitűnő örömmel tölté el; Gozsdu Emmanuel pedig a’ községnek tagja 
’s ügyésze (k i 1826ban  sz. kir. Pest városa törvényszéke előtt 
első kezde magyar nyelven ügyeket folytatni) látván keblében ré g 
óta táplált óhajtását sikerülve , örömtül elragadtatva, azon szerencsét 
kérte ki magának a’ községiül, hogy e’ gyűlésnek jegyzőkönyvét, 
mint hazai nyelven elsőt, ő szerkeszthesse, ’s hogy e’ nagy fontos
ságú oklevél alá nevét, mint helyettes jegyző Írhassa. Milly óriás 
lépésekkel haladna elő , kedves hazánk, ’s nyelvünk virágzása, ha 
ezen derék község jeles példáját minden más idegen ajkú polgártár
s a k  is követnék! —

P o z s o n y ;  Gyurikovics György városi tanácsnok tb iró ’s a’ 
m. t. társ. levelező tagja jan. 5én E perjes sz. k. város polgárságától 
egy szépen pergam enre Írott’s függő városi pecséttel ellátott okleve
let n y ert, minél fogva, a* múlt országgyűlés alatt a’ szabad vár«-

V
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sok jogai védelmében mutatott bátorságért ’s érdemeiért becsület
beli polgárrá neveztetik.

E s z t e r g á m ;  Az itt, főleg Palkovics Károly városi physi- 
kus fáradozási által alapított kórház javára jan. 3 lé n  a’ „magyar király“ 
fogadó terem ében tánezmulatság adatott, hova a’ belépti ár egy ezüst 
fra határoztatván, 3 2 0  jegy oszlott széllyel. A’ tánczmulatsággal 
6 7  darab nyereségből álló sorsjáték vala összekötve, mellyek főleg 
asszonyi csinos kézi munkákbul állottak.

N a g y -A b o n y ;  Vidékünk, melly ezelőtt a’ jótékony te r
mészet tárháza volt, szomorú állapotban teng; a’ köznép ugyanis 
munkája gyümölcseit a’ bús em lékű szárazság és marhavész által 
elvesztvén, élelem - ’s takarmányhiány miatt majd kétségbe e sv e , 
étel, ruha ’s erő nélkül, bármi munkára elégtelen. Azonban ez ínsé
get nemes lélekkel enyhilgeti a’ helybeli uradalom, melly atyai gon
dosságát most is, mint az 18 3 1  ki epeláz alatt, oda forditá, hogy 
a’ városbeli erő tlen , szűkölködő népen segítsen. Az e’ czélra aján
lott b ú z a -h ú s  -  és pénzajánlatok Szapáry Ferencz g r ó f ’s kamrás 
úrhoz hordatnak egy rakásra, ’s ennek bölcs intézése alatt oszlatnak 
szét czélirányos gonddal a’ nép között. Úri lakja egyik osztályában t. i. 
naponként 3 0 0  személynek főznek*, főzendi.ek folyvást három hónapig, 
's az orvos által megvizsgált étkek vallási tekintet nélkül, napon
ként tiztül délutáni 2  óráig osztatnak ki. Áldás a’ jó  ’s em berszere
tő szivekre! —

a I  p o 1 y - S á g ,,., jan. 31  é ró l : M ezővárosunkban te g n a p ’s te g 
napelőtt fäi%at̂ ^̂  csinos tánczmulatságok jövedelmiből a’ fenmaradt 
tiszta haszon 8 2 5  ft. 2 0  kr. v. a’ vakok’ intézete javára ajánltatolt, ’s 
e ’ körülmény emlékezetünkbe hozza ns i lont^m egyének m ár több 
ízben nem es lélekkel a’ haza ’s em beriség oltárára tett áldozatit, 
miilyenek p. o . , hogy bold, idősb Zmeskall György tbiró ur indít
ványára, miután ez egy fölállítandó kórház szent czéljára 1 0  ezer 
v. forintot a’ RRek kezelése alá bízott volna, a’ pénzalap naponkénti 
szaporítása által a’ kórházat fölállították, mellyben jelenleg számos 
beteg részesül ápolásban; továbbá, hogy a’ lévai ájt. iskoláknak 
4 5 0 0 , a’ selrneczi evang. iskolának 5 0 0 ,  a’ bukaresti magyar isko
lának Sükei kezébe 2 5 0  v. forintot fizettek le nemesi pénztárukból. 
A ’ ns. m egye haladásért buzgó lelkességének újabb példája, hogy 
Széchenyi István gr. fényes érdem ei örök em lékéül, ennek diszes 
képét, egész nagyságban, csinos aranyozott rámában buzdult közérze- 
m én n y el, az e ’ czélra gyűlt sommábol m egszerezvén, a’ gyűlés- 
terem ben nemzeti ünnepéllyel fölfüggesztek. E kkor, a’ m ég szép- 
nem ű hallgatókkal is tömött gyűlés-terem ben, Kalocsa Antal tbi
ró  ékesen előadván a’ tiszt, gróf érdemeit, a’ szépnem hez is fordult,
*a annak a’ vakok intézete javára tartandó tánezmulatság jövedelm e 
szaporítása végett kész szivvel adott ajándékokért köszönetét nyilat
koztatott. ; E z ajándékok a’ m egye első alispánja tisztelt nőjének 
buzgó felszólítására gyűltek össze, ’s a’ tánczmulalságban kijátszat
tak. A ’ gyűlést kettős ebéd a’ két alispánnál, ’s a ’ Casino terem ében 
két tánezmulatság követé.

A ’ K i s f a l u d y  K á r o l y ’ e m l é k é r e  ’s m u n k á i  k i a 
d á s á r a  ü g y e lő  t á r s a s á g  örömmel jelenti minden részvevő haza
finak, hogy a’ dicsőült költő* em léke, mellynek ára 1 0 5 0 0  váltó 
írtban állapíttatott m eg , buzgó hazafiak e’ czélra tett ajánlati által 
annyira födöztetve lévén, hogy a’ munkák kiadásából az egyesület’ pénz
tárába háramlóit summának ahhoz csak kevéssel kelle járulnia: a’
pénztárban m ég ugyané’ forrásból, t. i. a’ munkák árából, 4 5 0 0  
váltó vagyis 1 8 0 0  pengő forintnyi fölösleg maradt, mellynek éven
kénti kamatja 2 7 0  forint vtóban. E ’ fölöslegpénz rendeltetése lett 
volna az emlék’ fentartására szükséges tőkéül szolgálni; de miu
tán Nádor ő fensége az emléknek a’ nemzeti múzeumban helyet 
engedni m éltóztatott, a’ saját gondviselés szüksége megszűnvén, 
úgy véli a’ társaság , hogy az emlitett pénzfölösleget hasznos!) és a’ 
dicsőültnek nem es pályájával öszhangzóbb czélra nem fordíthatja, 
mintha a’ kamatokkal literatúrai fáradozásokat, különösen pedig fia
ta l, serdülő tehetségeket ösztönöz ’s ébresztget. Szándéka tehát a’ 
társaságnak évenként két, aesthetikai és széplileraturai tárgyú ju ta
lomtételt alapítni. Hogy pedig a’ tiszt, közönség ’s irólársak bizo
dalmát m egelőzze, következő érdemes Írókat kért társakul a’ pá- 
lyairatok m egítélésiben; Csató Pál,jCzuczor G ergely, H essewííy 
Aurél gróf, Fáy A ndrás, Jósika Miklós báró, Kovács P á l, Köl
csey Ferencz, Péczely József,és Szontagh Gusztáv urakat; kik kö
zül egyetértőleg Fáy András kéretett az ügy-igazgatás felvállalá
sára, a’ jegyzőség vitelére pedig Tóth Lőrincz. Egyébiránt újra is 
kéretnek az aláírási ívek’ birtokosai, méltóztatnának ezen íveket a’ 
kitűzött határnapig, u. in. marlzius’ 3 ik e ig  a’ Jelenkor’ hivatalához 
beküldeni, hogy a’ végszámadás valahára a’ közönség ebbe terjesz
tethessék. A’ Kisfaludy Károly’ em lékére ’s munkái’ kiadására fi
gyelő társaság nevében ’s megbiztából, P esten , febr- 6. 1 8 3 7 ,
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K ísfamjdv-T ábsaság. A1 Kisfaludy Károly munkái árából fen- 
maradt 4500 válíó forintnyi fölösleg kamatjából, 20 arany, kétfelé 
osztva , jövő 18 3sdik évre következő aesthetikai és költészeti feladá
sok jutalmazására fordíttatik: I. Mi b e f o l y á s a  van a’ drámái  l i 
ter at urának a n e mz e t ’ e r k ö l c s i  é l e t é r e ?  s mi é r t  ná
l unk,  m a g y a r o k n á l ,  ol l y ke v é s  e d d i g  az e r e d e t i  drá
mái munka? II. K é s z í t t e s s é k  b a l l a d a ,  me I l y ne k  t á r g y a  
a’ s z á mű z e t e t t  B é l a  h e r c z e g ’ (utóbb I. B é l a  név a l a t t  
ma g y a r  k i r á l y )  p á r v i a da l a  a’ p o me r á n i a i  h e r c z e g g e i  
L e n g y e l o r s z á g b a n ,  m e l l y n e k  k ö v e t k e z é s é b e n  Mi c i s -  
1 a v l e n g y e l  k i r á l y  l eányát  ’s Porneráni a  e gy  r é s z é t  nye-  
ré j ut a l mul ;  ’s m e l l y n e k  k ö r ü l m é n y e i  a’ hi s t or  i á b ol  
t udva vannak.

A’ versenymunkák, névtelenül, jel-szóval ellátva, a’ szerző’ 
nevét rejtő bepecsételt levélkével, tisztán ’s idegen kézzel leírva, 
küldessenek be, jövő october’ végéig, Fáy András igazgatóhoz (Pest, 
kalaputcza, saját háza, 251 sz.). A’ jutalom-elítélés pedig jövő észt. febr. 
ckán , mint Kisfaludy Károly’ születése’ napján, a’ majd annak idejé
ben bővebben kijelölendő helyen ’s módon megy véghez, azon kije
lentéssel, hogy a’ jutalmát nyert pályamunkák egészen a’ szerzők’ 
tulajdonai maradnak. A’ Kisfaludy-társaság’ megbiztábol Pesten, febr. 
ökén 1837. Fáy An d r á s  i g a z g a t ó ,  T ó t h  Ló r i n  ez j e g y z ő . —•

A' Duna ’s Tisza, noha országszerte megtisztult már jégtül 
a’ múlt heteki enyhe időjárás következtében mind a’ kettő, újra erő
sen zajlik a’ növekedett fagy és hidegre ’s a’ közlekedést a’ testvér 
partok közt elnehezité. A’ kis folyamok háta pedig nyilván ismét jég- 
hiddá dermedt.

A’ budai csillagász-toronyban tett időjárási észrevételek sze
rint jan. télibb bélyeget viselt ugyan, mint az azt megelőzött dec. 
de ebben is gy ors időváltozások történtek A’ köd azonban, e’ kellemet
len tüneménye az időjárásnak, igenis állhatatos és folytonos vala. Kö
dös volt ugyanis az idő 26 napon, ezek közt 15 napon folyvást, az ég  
18 napon egészen felleggel borítva ’s 15 napon minden derület nélkül 
reggeltől estig. Rendkívüli tünemény nem fordult elő, eső volt 8szor, hó 
4szer, zivatar 2szer, erős szél 3szor. Uralkodó szél az éjszaki vala, de fúlt 
éjszaknyufi-ati ’s déli is.

A N G L I A .
Minél közelgőbb a’ parliament-megnyilás, annál sűrűbb íC 

politikai lakoma, úgy annyira, hogy alig múlik nap, mellyen valamelly 
politikai ebéd nem tartatnék. Jan. 1 9én déli Devon megye con
servative! gyűltek össze Titneszben; de az itten tartott beszédek leg 
kisebb fölvilágitásl sem nyújtanak a’ conservativek szándékbeli 
politikájáról. Máskép a’ reform-lakomák, mert ezeken világosan 
nyilatkoznak a’ szabadelmüek. Szinte jan. 19én tartatott a’ liver
pooli reformegyesület lakomája Liverpoolban a’ nagy színházban, 
melly e’ végre Ízletesen fölékesittetetl, W. Ewart ’s egyéb sza- 
badelmü parliamenltagok tiszteletére. A’pompásan öltözött szép nem 
páholyokból nézte átyjaik ’s férjeik lakozását. A ’ tartott beszédek 
járgya főleg R. Peel glasgowi beszéde volt. Ewart igy nyilatko
zott: „Bobért P eel azt mondá a’ skótoknak, hogy ő eltökélte 
magát szorosan ragaszkodni a’ régi alkotmányhoz. De fájdalom! a’ 
régi alkotmány fogalmát feledé meghatározni. Tisztes barátink, a’ 
skótok, azt mondhatták volna neki: Uram! az ország történeteit 
vagy nem olvastad, vagy elfeledted. A ’ nagyon tisztes baronet ugyan is 
nem méltóztatik emlékezni, hogy épen az bélyegző országos al- 
kotmányunkban,hogy a’haladó idő kiv inatihoz önkényle0 i b szked k az, 
nem pedig hogy változhatatlan. Régi alkotmány, igazán! tehát 
nem maga Wellington hg, kit „a’ fölség kocsisának“ nevezlek, 
az udvari egyház minden kiáltásai daczára szélnek eresztvén a’ 
koronázási esküt, szentesitteté e IV György által a’ katholikusok 
felszabadulását ?“ (hangos tetszés.) Még erősebben szólott Gisborne: 
„Sir Robert, úgy mond ez, szemes férfi ’s nagymester az ék es
szólásban; azért saját szemeimnek sem akartam hinni, midőn 
glasgowi beszédét az újságokban olvastam. A’ lordok, úgy fejezé 
ki magát a’tisztes baronet, Istennek és lélekisméretjöknek felelősek, 
Fieschi isaz volt.(Halljuk ! halljuk ! zajos tetszés.) Mind a’ mellett 
e ’ felelősség rósz jutalom volt Lajos Fülöpre, Mortier marsaira, ’s 
mindazon áldozatra nézve, mellyek oroz lövése által elhullottak. 
De szerencsére nem csak Istennek ’s lélekisméretének, hanem 
a’ törvénynek is felelős vala, ’s a’ törvény megragadá őt, ’s vér
padra küldé. ’S ugyan nem volna e hát semmi különség a’ lordok és 
alsóház felelőssége közt? Hallja tehát, baronet uram! Ha valamelly 
alsóházi tag kötelességét nem teljesiti, a* nép visszahija őt; a’ 
kölelesség-feledte lord pedig, mint most áll a’ dolog, parliament- 
székén ülve marad, (halljuk!) —  Ez különség, még pedig nagy, 
tetemes különség, mellyet a’ baronet ur jónak talált elhallgatni: 
’s ennek barátim máskép kellám lenni, (harsogó tetszés.) Ewart igy 
végzé beszédét:“ A’mi közpolitikánkmindigaz volt, ’s az most is 
teljes meggyőződésünk, hogy ezen ország igen is szerfölött feu
dális intézvényei eltörleszlését kell főleg czélba vennünk. Minden 
ministerium, melly nem ezttüzé ki fő ’s mellőzhetlen czélul, hibásan 
számolt.“ Sokkal fontosbvala ennél azon lakoma, m ellyet a’ refor
merek Leidben tartottak, ’s mellyen több parliament! taggal ’s 
ezek közt W. Molesworththal, Shiellel ’s Morpeth lorddal Irland 
fólitoknokával, mintegy 52000 vendég vala jelen. E ’ lakomán ne
vezetes volt Morpeth lord beszéde, melly igy hangzék: „A’ toryk 
bár olly vitézül egyenek ’s igyanak, ’s bár olly vitézül szidjanak 
es rágalmazzanak bennünket ministereket, mi még is megtartjuk 
a’ pályatért ’s kezünkben a’ fék. (Harsogó tetszés.) Azonban e’ mér
ges alávaló zajtól örömmel fordul az ember azon enyhébb ékesszó
láshoz, azon illő kikerekitett ’s csicsomázott ejtésekhez,mellyek nem

rég egy skót múza-lakot elbájoltak. Illy illedelmesen, illy nyugottan 
s tükör-simán kelle az ékesszólás folyamának a’ nagy conservativ 
harezhős melléből ömledezni, midőn, az akadémiai ifjúságot Cice
ro útjairól Attikában és Aziában mulattatván, most, inkább poli
tikai, de kevésbé classicus hallgatósága előtt asztalnál saját buk- 
dácsolásit a’ skót felföldön elregélte. (Kaczaj.) E gyetlenegy szo
morú gondolat háborgatja azon öröm et, m ellyel különben egy  
illy érdekes alkalomkor késni lehetne, azon gondolat, melly irigy- 
séggel ’s bosszúsággal fogja Oxford, a’ felföldnek tett ezen Kódo
lásokat érzeni, mikép fog ezen alma mater et nutrix, fia után ke- 
sergeni, ki egyetlenegy mellőztetés miatt keserű boszut áll. (Feel e -  
lőbb oxfordi parliamenttag volt, de követségi helyét el veszté, 
mivel a’ katholikusok fölszabadittatása mellett szavazott, mellynek 
Oxford nagy ellenzője volt.) “ Irlandra térve igy szólt a’ minister: 
„Magas örömmel veszem észre , hogy Anglia és Irland olly szo
rosan olly bensőleg összecsatolvák, mikép talán még soha, ’s azon 
vonzalom Irland szenvedései iránt, mellyet közöttünk minden ne
mes és szabadkeblü mélyen érez, fölment azon fáradságtul, hogy 
Önöket együttmunkálásra szólítsam fel a’megrongált testvér sziget 
mellett. (Tetszés.) M ellékesen mondva, én örömmel jegyzém meg, 
hogy R. Feel az irlandi hatósági törvényjavaslatot nem szándék- 
talan hallgatással melíőzé el. (A’ ministeri sajtó ebből azt lát
szik következtetni, hogy a’ toryk e’ kérdést kikerülni szándékoz
nak.) Noha Irland állapotja áltáljában véve folyvást nyugottabb, a’ 
„politikai izgatás szabályos iskoláji még is, —  e ’ fark, mellyen Lynd- 
hurst lord a’ felsőházban olly derekasan lovagolt, hogy Irlandra 
nézve a’ hasonszerü törvényhozás menetét m eggátolja,— soha so
ha illy munkásságot nem fejtének ki. (Tetszés.) Ezek gyümölcsei 
ama’ derék politikának, melly meg nem elégülve azzal, hogy 
egyetlen ország három nemzete közt éles határvonalokat húzott, 
kárhozatos viseletéhez még bosszantó gúnyt is tolda, úgy hogy 
a’ szenvedett igaztalanságégelő érzése a’ legszegényebb irlandi 
gunyhóig is elhatott. P eel azt mondá: „En elszánt vagyok azon nem
zeti intézvényeket, mellyek a’ protestantismust a’ statussala’ há
rom országban egybekötik, fentartani“ azután : „ íntézvényink és 
vallásunk mélyen gyökerezzenek egy pr otestáns nép meggyőződé
seiben, érzetiben és szeretetében. “ Igen is , de hisz épen ez a’ 
bökkenő! (Tetszés.) Az irlandiak nem épen protestáns n ép ; attól 
tartok, hogy katholikus népnek kell őket nevezni. Óhajtanám, ne 
volna úgy; mert én a’ protestáns hitet inkább kedvelem; de úgy 
kell a’ dolgot venni, mint van; (T etszés.) ’s azért, noha hiszem, 
hogy a’ protestansi statusegyház mély gyökereket vert valamelly 
protestáns nép m eggyőződésében, és szivében, még is érzem , 
hogy a’ katholika egyház valamelly katholikus nép szivében nem 
kevésbé gyökereket verhetett. (Tetszés.) A’ minisierek arról vá- 
doltatnak, hogy ellenségei ’s árulóji a* statusegyháznak. Szilárd 
meggyőződésem, hogy mi annak kedvezőbb föltéteket ajánlottunk, 
mint sem én, ki hozzá tartozom, és szivemből jót akarok neki, 
ezentúl valósulhatóknak reméllhetek részire. (Halljuk!) Azon 
nagy ínségnél, mellynek zaklatási alatt az irlandi nép nagy többsé
ge nyomorog, nem sokáig kell késnem , mert bizonnyal Önök 
velem egyelően fogják érzeni, ho"-y e ’ szomorú themat nemcsak 
szánakozás-gerjesztés miatt kell érinteni, hanem főleg azért, hogy 
ha már egyszer vitatás alá került e ’ tárgy, czélszerü segéd rend
szabályokról legyen gondoskodás. De meg vagyok győződve, hogy 
semmi sem létez a’ kormány és parliament előtt olly fontos, olly  
sürgetős, mint szegényi törvények létesítése Irlandban, bármi sú
lyos és szövevényes is e’ dolog magában.“ A ’ szónok ezután, ha 
nem helyeslé isaz angolok jelenlétét Krisztina táborában, legalább 
wem is roszalá; de marezongva kelt ki az ellen, hogy némelly brü
tet alkotmányos vonzalma d. Carlos absolut táborába v itt, ’s igy  
protestáns igazhitűségét az Inquisitió zászlójához szegődteté. A’ 
minister jövendő politikáját a’ szabadelműség elvein épültnek nyil- 
ványitá, mellyek közt fő helyet foglal a’ polgári és vallásos sza
badság. —

Az irlandi conservativ pairek Dublinba jan 14ére gyűlést hir
dettek, abból felírást szavazni a’ királyhoz „azon veszélyek iránt, m el
lyek ő fölsége valamennyi dicséretes alattvalójit fenyegetik. “ Az 
ellenféli irlandi pairek pedig ellenmondást bocsátottak ki, mellyben 
ama’ gyűlést hirdetik igazán veszélyesnek Irland nyugalmára nézve. A* 
conservativ pairek feje Devonshire marq. az ellenfélé pedig Leins
ter hg. —  A’ M. Chronicle igen magasztalja Durham lord angol követet 
Sz. Pélervárban, azon részvétért, mellyel az orosz kabinet által az 
angol czikkekért járó vámdij-csökkentésben munkálkodott.

A’ londoni reformclubb radical parliamenttagjai gyűlésükben 
jan. 2  lén  M olesw orth javaslatára azon egyértelm ű végzést Kozák, 
hogy az alsóházban legelső kedvező alkalommal három fontos rend
szabályt kell sürgetniük, u. n i.: a’ titkos szavazást, a’ választási jo g  
kiterjesztését, ’s a’ gabona-törvények megváltoztatását. A ’ Globe sz e 
rint e ’ végzések hozlakor legkisebb ellenséges indulat sem mutatko
zott a’ mostani kormány ellen, sőt inkább kedvező volt az érzelem  
iránta; de még is a’ gyűlés oda nyilatkozott, hogy időtlen engedé
kenység áltálé’nagy rendszabályok előmozdításában nem hagyják ma
gokat gátollatni. M ég kedvezőbb érzelem  nyilatkozott a’ middlesexi 
két parliam enttag, u. m. Byng George és Hunié József tiszteletére 
a’ Drurylane-szinházban adott lakomakor. Az e’ végre 5 0 9  font 
sterlingen kibérlett színház ünnepélyesen vala diszesitve, ’s a’ földszin a 
színpaddal keresztben rakott deszkák által egy nagy teremmé alakítva, 
hol mintegy 1 1 0 0  vendég 12  asztalsorban lakmározott. Russell lord,
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(mint Bedford [hgnek, Middlesex grófságban a’ leggazdagabb foldes- 
urnak unokája ’s Tavistock marquisnak a’ hg legjdősb fijának legidősb 
f,ja,) volt az elnök. (Russell lo rd , a’ mostani minister, a’ hg nek 
3dik fija.) A’ szokott áldomások közt az uralkodó ház egészségére , 
különös lelkesüléssel fogadtatott a’ Victoria hgasszony egészségére 
köszöntött áldomás. Hasonló hévvel a’ „S ereg  és hajóhad“ egészsé
gére is, úgy szinte „a’ felséges népére, mint minden hatalom kú t
fe jé re ;“ végül Hyng egészségére, ki, mint az alsóház Nestöra, (mert 
Middlessexnek 1 7 9 0  óta tizenkét parliamentben képviselője) é rzé
keny szókban nyilatkozlatá köszönetét. Parliament! pályája viszályai! 
hiven rajzolva szembetűnő örömmel em lité, mikép több heves harcz 
és vita, több szinleges visszalépés daczára is az ész és szabadság 
fényes diadalmakat nyert, ’s m ég fényesbeket nyerend. Csupa vak 
vélemény azt hinni, hogy Irlandtol az igazságot még tovább is m eg
tagadhatni. Jogos büszkeségben hosszas évsoron által bizonyított 
becsületességére, azon nyilatkozással zárá szavait, hogy egész é le 
tében soha sem vezérlék önző tekintetek, ’s a’ társaság ifjabb része 
előtt méltán állíthatja: mikép azon tudalom, hogy soha más nem 
mint igazságos és hazafi inditó-okok kalauzolok lépteit, élte alko
nyán sokkal nagyobb örömet okoz neki, mint bármilly inegtiszteléa. 
Noha koros ugyan és nyugalomra vágyik , de azért, ha választóji a* 
legközelebbi választáskor ismét parliamentbe küldik, kész óhajtásuk
hoz illeszkedni, ’s mint hű harezos , pánczéljában meghalni (zajos 
tetszés.). Hunié, ki utána szólt, egészen O’Connell értelmiben, egyes- 
ségre inté a’ reform erek valamennyi osztályit. Utána mások is szól
tak ’s mindnyájan egyértelem re buzdílák a’ reformereket. Mire is
mét Hume beszélt ’s a’ száraz számmester a’ körül belül majd hatvan 
évű Hum e, agglegény létére is egy nyalka szökést tett, ’s a’ szép 
nem nek, melly az ünnepszabály szerint ezüst szövetű narancs-és 
biborszinü rózsát viselt —  jelenlétéért köszönetét mondott. Tisztel- 
kedő udvarisága mindazáltal kissé vaskosan sült el. „ R em ényiem , 
úgymond, hogy az asszonyságok mindenkép rajta lesznek , hogy 
velünk együtt a’ jó reform erek számát, mennyire csak lehet, szapo
rítani segítsenek, (to assist us in making as many good reform ers 
as possible. (Csattogó kaezaj.) En az asszonyságok egészségére kö
szöntőm e’ poharat ’s az „ egész tisztelettel “ üriltelett ki. —  A* 
mennyire fontos vala e ’ lakomán nyilványitott politikai é rze lem , ’a 
a’ reformerek növekvő eg y e té rtése , olly igen rajta vannak a’ to ry - 
lapok, ezen és valamennyi reform-lakomát hitványnak kürtölgetni.

Dublinban a’ protestánsok, gyűlést jan. 2 4 én  Devonshire 
marq. előlülte alatt csakugyan tartottak. A’ tory lapok telvék e’ gyűlés 
fontosságával. A ’ tanácskozások azon határozatra vezettek, hogy 
a’ kormány és O’Connell terveinek leghatárzottabb módon ellensze
güljenek. Roden lord szólt legelsőben, ’s nagy hülyeséggel ra j
zoló a’ protestánsoknak Irlandban már régóta szenvedni kellő elnyo
matást (?) ’s felírást javaslott a’ királyhoz ’s mind két parliamentház- 
h o z , m ellyben az írlandi protestánsok jogai megovalását kérjék. E ’ 
felirás a’ város több részeiben fog aláírásra nyíltan állani. Utána 
Glengall gr. szóla támogatván az indítványt, ’s rem ényt nyujta, 
hogy az angol protestánsok segélyökre fognak lenni. A’ lordok há
za, úgymond, eddig egyedül állolt rézsen a’ republicanismus e l
len ; de a’ népet illeti kijelölni a’ lordok viseletét, melly sem nem 
akar, sem nem bir a’ határzottan kimondott népohajtásnak ellensze
gülni. De ki h á ta ’ nép? ki a’nép Irlandban? tán a’ szegények tömege ? 
a’ katholikusok? 0  ugyan megengedi, hogy a" katholikusoka’ protestánso
kat számra fölmulják; de ugyanazon arányban múlják fel a’ protes
tánsok a’ kalholikusokat birtokra nézve. A’ ns gr. itt azt akará m eg 
mutatni, hogy a’ s ta tus, melly nem egyéb mint em berek társasá
ga, csupán birtok-összeségbül és halmozalbul áll; mit még eddig egy 
publicista sem tanított. Midőn a’ vitatások folytában Donoughm ore 
lord jőve szóhoz, kábító „conservativ tűzzel“ (azaz tapssal) fogad
tatott. —  „En, úgymond a’ lo rd , támogatóm a* katholikusok föl
szabadulását.“ (Kiáltások: „mondja Ön : a’.róm ai katholikusokét.“) 
E zt szivemből sajnálom (dörgő tetszés.). M ert noha m indenkép, ’s 
ünnepélyes esküvel van megzáradékozva e’ törvény, az ország pro
testáns egyházát még is veszélybe hozta.“ Végül az irlandi pairek 
’s egyéb parliamenti tagok azon ellenm ondását, mellyel már em lí
tettünk, szétszaggatván lábbal tiprották, mellyre mindenütt azon 
kiáltozás hallatszott: nem engedünk! (no surrender!)

A’ Dublin Evening Post e’ nagy protestáns meetingröl (la
komáról) következőleg értesít: „Midőn tudósítóink a’ terembe léplek, 
tömve találták azt szem élyekkel, kik teli torokkal ’s tapssal azon 
voltának,hogy az úgy nevezett conservativ tüzet fellobbantsák, mi az 
orange páholyokban a’ legdivatosb tetszésjelentés volt. A’ karzatok 
rakva voltak asszonyságokkal, kik a’ férfi társaság tapsit ’s tetszés- 
kiáltozásit vitézül utánozák. 11 órakor m egjelent az alkotmányon 
Roden lord , kezében narancs szinü (orange ’s igy az orangislsság 
jelképe) ’s bíbor szegélyű zsebkendőt tartván. Néhány pillanatig 
mintegy zavarodtan állott,miglen a’conservativ tűz egyik üdvezlő Iö- 
vellése a’ másik után keresztül dörgé a’ teremet. Mire Roden a’ köz 
lelkesüléslől elragadtatva, hirtelen föllegyinté zsebkendőjét. E ’ jelre 
valamennyi ur és asszony fölemeli narancs szinü ’s biborszélü zseb
kendőjét, ’s mig Roden a’ magáét zászlóként lobogtató, e ’ kiáltás 
döbörge: „Nem engedünk!“ (No surrender!) Úgy látszott, mintha 
Irland valamennyi orangeférfijai összecsődüllek volna itt az orange- 
szövetség* szétbomlasztása óta elnyom ott érzelmeiknek annál szaba
dabb rézst engedni.“ Ennek daczára mindazáltal azon ellenm on
dást, m ellyel Leinster hg hoza indítványba, már 3 4  irlandi pair, 
's az alsóház valamennyi irlandi reformtagja aláírta; ’s igy a* dub

lini protestáns gyűlés haszontalansága szembetűnő. —  Előbb a’ 
to ryk , most némelly radical támadó meg O’Connellt az úgy ne
vezett „ O’Connell-adó“ m iatt, mellyel az irlandi nép O’Connellnek, 
mint szabadsága lelkes vérijének, évenként gyűjteni ’s adni szokott. 
E z állapot bővebb m egértésére két körülményt szükség tudni : első 
a z ,  hogy Angliában a’ parliamenttagoknak nincs napidijok, mint 
például nálunk, ’s azután, hogy Angliában a’ parliamentbe képvise
lőül megválasztatás sokkal többe kerül, mint p. o. nálunk, e’fölött 
a’ képviselés is sokkal terhesb , mint másutt. 2dik körülmény az . 
hogy mielőtt O’Connell az irlandi katholikusok fölszabadulásával 
foglalkozott, ’s annak következtében parliamenti képviselőnek vá
lasztatott, ő igen hires és jövedelmes ügyvéd volt, úgy hogy akkori 
tiszta jövedelme felmulá a’ mostanit minden O’Connell-adó daczára. 
A ’ mit tehát az irlaodiak neki évenként adnak, az nem ajándék, 
sem csikarás, hanem a’ legegyszerűbb értelem ben vett kárpótlás.—  

A’ dec. 31 diki Athenaeum  egy vasut-leirást közöl, m elly 
Duttonnál (Cheshireben) töm érdek boltozatokon a* W eaver völgye 
feleit építtetik, ’s már kevés hiján készen áll. Nagyszerűbb ez min
dennél, mit e ’ nem ben Anglia sőt egész Európa m utathat, nem ve- 
vén ki m ég a’ m enai-uti hidat sem  Anglia és Anglesea közt. A’ híd, 
melly a’ vasutat hordozza, góth-izletü, veres fövenykőből ép ü lt, ’s 
húsz boltozaton nyugszik; mindegyik GO 1. magas és GO 1. hajlaté. 
Az egész hid, ha elkészül, m ég 12  lábnyival magasb leend. Egész 
hossza 1 4 0 0  láb ’s 7 0 0  ezer köb-láb követ em észtett föl. Kevésb mint 
18 hónap alatt elkészül ’s 5 0  ezer font sterlingbe kerül. íg y  hát 
lassanként a’ term észeti akadályokat, m ellyek ekkorig győzhetlenek- 
nek lá tszo ttak , m eggyőzi óriási működéssel a* em beri m esterség ;
*s völgyeken át vasutat vinni nem tartozik többé hihetlen dolgok so 
rába. M ég nagyobb bámulatot gerjeszt azon föladat te ttleges m egol
datása, mint lehessen a’ bérezek hátát vasúttal m egnyergelni, mit j e 
lenleg M anchester és Sheffield közt csudálhatni. —  A ’ té r hossza, 
mellyen e ’ nagyszerű próbát teszik , 4 0  és angol m érföld , ’s ferde 
lejtős lapok egym ást követő sora által lenne megfejtve a’ nehéz föl
adat , hogy a’ vasút e ’ rövid téren 7 7 5  lábnyi magasságra jusson ’s 
gőzkocsik állal járható ’s az utazóknak kényelm es le g y e n , eddigi 
hosszas, unalmas és nehéz járatusága he lye tt E gy  társaság i millió 
f. sterlinget irt e ' czélra alá, Wharncliffe 1. elnöksége alatt, a’ terve
ket pedig Vignoles és Locke hires mérnökök késziték, ’s miután 
ezeket megvizsgálták ’s helybenhagyták, az építési munkát egye
dül Vignolesra bízták.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A* coríes utólsó munkálati szerint nyilványos, hogy tetemes 

módositás nélkül nem  állhatand fon a’ ministerium. M ár egészen 
elveszté a’ többséget, 's a’ meghasonlásnak a’ cortes gyúlékony e le 
mei közé pattanható legkisebb szikrája, lángba boritandhatja az t, ’s 
martalékká ejtheti a’ kabinet három tagját. E 'három  áldozatot a’ köz
vélemény már rég  kipeczézé. Nevök: Mendizabal, Lopez és Vera. 
A’ cortes je len leg  következő pártokra oszlottan áll: Első a’ nagy ha
tású Olozaga képviselőé. E z az előterjesztett alkotmányi alapszabályok 
védje ’s vele 4 0  kamrai tag szavaz együtt. Ez után következik a’ ca- 
taloniai párt, mellynek rendes szónokai üom enech és Vila, ’s nép 
szerű elvektül áthatott 3 0  követtagja van. E zen párt közvetőleges 
választást ’s egyetlenegy kamrát óhajt; ha pedig az ország keltőt 
kivánna: a’ nép által akarja megválasztatni azok tagjait. A ’ lebegők 
(bukdácsolók) pártjához csak mintegy 15 követ tartozik; de mégis 
ók döntik el az ügyet igen sokszor. Köztük van Caballero, Garcia- 
Dlanco és G orosarri, kik m integy főnökei a’ fönálló minisleriumot 
gyómitó felekezetnek, melly csak hivatalvesztés vagy más egyéb 
m ellőztetés miatt áll a’ kormányiul el. De épen ezért nem tám asz
kodhatni rójok egész bizodalinassággal, mert tagjait könnyen elvon
hatják tőle kecsegtető szem élyes érdekek. Illy helyzetben áll ve
le most is a’ ministerium. Ennélfogva Ígéretet is tön L opez, hogy 
a’ kabinetből kilépend ; Mendizabal pedig Londonba igyekszik, nem 
tulajdonkép azért, hogy Angliában pénzt kerítsen , hanem biztos 
m enedéket találn i, legalább a’ bekövetkező fordulat elmúlásáig. Ve* 
ra nem kevesbbé szorult állapotú. Neki a’ corlesgyülésben nagy kér
désekre keilend válaszolnia Narvaez ügyében, kit az angol követ 
közbenjárása sem békithete ki a’ kormánnyal. xMind ebbül az vi- 
láglik-k »bogy jelenleg a’ kormány ügye igen bonyolult,’s a’honfikeblek 
méltán aggodnak kifejlése miatt. A ’ hadi viszonyok ellenben örven- 
detesb jövőt látszanak érni; m ert a’ 8ent. des Pyrenées egész bizo
nyossággal állítja, hogy a’ hosszas nyomorúságban sinylett spanyol- 
országi idegensergek rimánykodásit a ’ franczia udvar végre csaku
gyan meghallgató, ’s nem csak ruhát és fegyvert küldend nekik, 
hanem hihetőleg zsoldjaik kifizetésérül is gondoskodni fog.

Rarcelonábul m ég mindegyre nyugtalanító hírek érkeznek. 
A ’ csend és nyugalom mindegyre hóborgási veszélyben forog, mi
vel a’ gyárvárosban fölötte sok az elégiiletlen m unkás, kiket az itt 
majdnem mindünen összegyűlt menekvők méginkább fölizgatnak. 
Ide igyekeztek az ifjú Olaszország főnöki is, Mazzini és a’ két Ruf- 
fini, kik előbb Sehweizban tartózkodtak, kik azonban, a’ barcelonai 
lapokban m. h. 2C’kán m egjelent parancsa következtében Farrens 
tábornoknak, mi szerint minden 1 8 3 3  óta olt levő idegent a’ főkapi
tányság előtt 2 1 kén ’s 22kén  m egjelenésre idéz, alig ha másfelé 
nem veendik utjokat. Az utolsó történetek után nem jelent meg többé 
a’ „ Sancho Gobernador “ czimü barcelonai lap. Ugyan egy időben 
a’ barcelonai forrongással tört ki Jaenben is az izgásban volt nyugta
lanság. E z nyilványos bizonysága a’ titkos társaságok szélágzó b e 
folyásának, mellyet Calatrava kélségkül hatalmasabban üldözőbe ven-
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ne, ha őt némélly tiszttársai nem akadályoznák. Cadixban gyors 
folyamatba vevék a’ Gomez által, jelenlétekor alakított cordovai car- 
lospárti juntatagok ellen indított pert. A ’vádlottak közül két pap, a’ 
nemzetőrségi pattantyusság két lisztjét választá védelmezőjéül. Nagy 
idegenséget szült itt a’ polgárságnál az andalusiai főkapitánynak Ál
dania tábornoknak azon kettős rendelele, mi szerint Pedrajas politi
cal intézőt hivataléiul megfosztá, a’ Noticioso lapot pedig, egy az ő 
hivataloskodását megtámadott czikkelyeért pörbe vonaté. •— Sevillában 
legközelébb egy titkos társaság alakul, melly magát „lálhatlannaka n e 
vezi. Ennek tiloknoka több Ízben fölszólított már egy itteni kereskedőt, 
bizonyos ó rában’s meghatárzott helyen 1 0  lat arany letételére. A* 
rendelt" időben több személy megjelent a’ kitűzött helyen; m egér
kezett oda nem sokára egy férjfiu is az aranyat átveendő; de a5 
lesbe állított poroszlók elfogták ’s bebörtönzék.

Alavai hivatalos közlemény szerint, a’ tél még mindegyre 
5 ólly szigorú, ’s a’ még el sem olvadt hóra másodízben zudult 

fuvatagok oily nagyok, hogy a' hadisergek mozdulatlanul kényte
lenek vesztegelni tanyáikon, ’s a’ közlekedés is nagy üggyel baj
jal jár. Kaneiagh lord, kirül eleinte azt hirlék, hogy az uj intéz
kedések miatti eiégületlenség távolitá el a’ carlosi táborbul; idegen 
sereg-gyűjtésre bizaték m eg d. Carlostul, olly föltétellel azonban, 
hogy az általa íoborzandó angolok ne köteleztessenek azon h ar- 
czokban küzdeni, hol a’ chrisztinoi sergek közt angolok lesznek.

A ’ bilbaói nagy csapás utáni fegyvernyugvás még mindegyre 
ta r t ; közös azonban a’ remény, hogy mindent megtön ’s teendő a’ 
kormány, mik a’ vezérek kibékülését eszközölhetik ’s a’ hadfolyta- 
tási szerek eddigi hiányát pótíandják. Az utolsó tudósítások szerint 
csupa véletlenségnek mondják azt, hogy Alaix főparancsnoka lön 
Alava tartománynak, mivel itt idősb vezér nincs mint ő. E ’ mellett 
azonban bizonyos, hogy csakugyan nem engedett az őt lemondás
ra szólító kormányparancsnak ; valamint szinte az is, hogy Narvaez 
hivataláról leköszönt, ’s Madridba várják barátjával Zavala ezredes
sel együ tt, kit Narvaez után a’ seregosztály vezérlése illetett, de 
ki azt nem vállalá fö l, sőt egyéb tiszttársival együtt ellenmondást 
.nyíljta be as kormányhoz Narvaez elbocsátatását ellenzőleg. Alaix 
azonközben semmit nem mulaszt el, hogy magát katonáji kedvezé
sében ’s igy a’ főparancsnokságban megerősíthesse. Vitoriában, hol 
elég térés laktanyák vannak, a’ polgársághoz szállitá legényeit, mi 
miatt számos panasz keletkezett. Zsarlásaik olly nyomasztók, hogy 
e’vidéken több faluból kiköltözék miattuk a’ nép. Későbbi, f. h. 21 ki, 
tudósítások szerint, Narvaez e’ napon valóban meg is érkezett Mad
ridba. Hogy azonban ezen, a’ kormánnyal elégületlenkedő tábornok 
a’ fővárosban sokáig ne maradhasson, Alvarez főkapitány tüstint ren 
delést bocsátaki, mellyben minden osztálynok ’s vezérőrnagy fölszó- 
lillatik a’ főváros haladéktalan elhagyására, hacsak az ott mulatozás
ra különösen engedelmök nincs. Más tudósítások a’ pénzszükség
ben fuladozó Mendizabalnak egy erőszakos csinyárul értesitnek a’ 
városi pénztárra nézve; minek következtében az ayuntamiento úgy 
fölboszankodott, hogy egyetemileg benyujtá elbocsáttatási kérelmét. 
Ezen a’ kormányra nézve szerfölött kártékony lépés meggátlása vé
gett azon volt Mendizabal, hogy az ayuntamiento egyes tagjait ki
békítse, ’s igéré az elbitorlott pénz minélelőbbi visszatéritését; olly 
íg é re t, mellynek senki sem h iszen ; ’s annyival kevésbbé, mert a’ 
köz-költségekrüli számolását is mindegyre vonakodik előterjeszteni, 
noha már régóta liirdeté azt. Megbukásának közel lé te  áítalányos 
hiedelemmé vált, ’s népszerűségét annyira elveszté, hogy midőn 
egyik este az utczák máskorhoz képest roszabbul valának megvi
lágítva, tüstint azon véleményre jöttek az em berek, hogy hihetőleg 
a’ világító-egyesület pénztárát is megvámolá Mendizabal. A’ mad
ridi Castellano azt e rősíti, hogy az ő parancsára véghez vitt mun
kálatok 4 8 7 ,1 0 9 ,0 0 0  reálnyi terhet vontak a’ nem zetre , m ellyen 
kívül az ország minden jövedelmét, a’ 4  millió kölcsönnek egy 
részét, a’ katonaállitási váltságért bejött 4  millió reált, ’s a’ Porto- 
R ico , Havannah és Philippini szigetekre fölvett pénzmennyiséget 
is elkölté. —

P O R T U G Á L I A .
Lissabon! m.h. 1 4 ’s 1 ókéig terjedő hirek szerint igen nyug

talanító helyzetű az ország, ’s a’ dolgok mostani állása nem sokára 
következő fordulatot gyaniltat. 13ka óla folyvást alattomos izgás- 
ban a’ főváros, minek, mint hallik, azon alaptalan hir ada kezde
tet, hogy a’ királyné a’ cortes - megnyitás előtt a’ herczeggel 
együtt Santarembe ügyekszik vonulni, hova Saldanha marsai a’ ka
tonaságot összegyüjtendi, hogy velők az 182 6 k i alkotmányt kiki
áltássá, ’s azután fegyveres kézzel Lissabonba menjen. ’S ’a ki
rályné ezen elhalárzását olly szilárdnak hivék, hogy —  mint m on
dák —  Sa da Eandeirának több Ízben kelle a’ királynéhoz járulnia, 
mig e’ szándékrul le tudá beszélni. A’ nem zetőrségnek pedig foly
vást azt sugdozzák fülébe, hogy az 182 0 k i alkotmányt, a’ maga va
lóságában, minden korlátozás ’s változtatás nélkül kívánja. Á ’ fő
városban eddigelé megjelent követek 13kán tanácskozást tártának,
’s a’ ministereket, mint követeket ön keblükből kizárandóknak ha- 
tározák; mi a’ ministerség megbukását majd egészen bizonyossá te
szi. A’ királyné nagy tétovában volt az irán t; ki által nyittassa meg 
a’ corlesgyülést f. h. 18kán. Ministerei Passost ajánlák: ’s ő , re t
tegése közben, hamar megegyezett. Hogy pedig nem személyesen 
nyitja meg azt, erre nézve a’ corlesgyülés rendkivüliségét adják 
okul a’ ministerek. Nagy mentségül szolgáland a’ királynénak azon

terjengő hir i s , hogy nehézkes (viselés) állapotban van. A ’ m inis- 
terváltozást, mint mondják, az előbbi jelenetekhez hasonló körül
mények közt akarják eszközleni, ’s m ég Sa da Bandeira és P a s -  
sosnál is népszerűbb férjfiakat ügyekeznek helyökbe állítni. A’ föl— 
zendülésnek, hir szerint, a’ cortesgyülés megnyitása napján kell vala 
történnie; ’s noha ezt jól értesített személyek alaptalan koholmány
nak vallották, mégis nagy aggodalmat okozott' a’ főváros lakosinál, 
’s arra birá az angol admiralt, hogy az angol alattvalók személye» 
és vagyoni bátorsága iránt kellő rendeléseket tegyen. Utasításuk vau 
a’ Lissabonnál horgony zó angel hajóknak mind azt megtenni, m i 
által vérontásnak elejét vehetik, és szükség esetén, m ég a’ királynét 
is hajójokra fogadhatják férjestü l’s udvarostul. A’hadminister, mint lát
szik, gyűlöletessé tévé magát öntársai ’s a’ nép előtt. A ’ katonaság 
sem mutat iránta semmi vonzalmat. Kitetszett ez legközelebb, midőn, 
a’ lissaboni pattantyusság fegyveres kézzel követeié hátramaradt 
zsoldját, ’s nem elégült meg puszta ígérettel ’s csilapitó szózattalp. 
hanem pénzbeli elégtételt tudott magának daczolni. —  11 kén nagy- 
guerillacsapat mutatkozott Lissabon közelében ’s kikiáltá d. M igu- 
elt; de az ellene küldött fővárosi katonaság, rövid csata után, r é 
szint élfogdozá részint, elszélyeszté az t

F K A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ követházban jan. 6án ’s 7én a’ községi tanácsok szerke

zetérül folytak a’ vitatások. Nincs ugyan is alkotmányos ország Eu
rópában, hol a’ helyhatóságoknak olly kisded hatalomkörük lenne ,  
mint Francziaországban. ’8  ámbár e ’ tárgy a’ legfontosbak egyikep 
a’ követek még is igen csekély részvétet ’s figyelmet mutattak iránta. 
A ’ kormány által előterjesztett törvényjavaslat fő elve az , hogy min
den helyhatóság hatalma ’s tekintete, ’s igy az egész municipalitas- 
eszméje a’fő hatalom folyadéka ’s engedélye. M ihezképest a’községek. 
függelme törvény- és szabályszerű, függetlensége pedig csak kivé
tel. Ezen elvet Jaubert doctrinaire tag fejtegeté ’s támogatá, Dubois, 
pedig ostrom lá, főleg azon okoskodásnál fogva, hogy valamint a** 
közép vagy főhatalom az egyesek átruházásiból ered , ’s azok folya
déka, úgy a’ helyhatóságok is , m iu taz  egyesek közvetlenebb gyü
lekezete ’s képviselőjei —  inkább származtatóji, mint származotti a” 
főhatalomnak. A’ törvényjavaslat 2ik czime szerint minden közsé
gi tanács egy m aireből, segédből ’s községi tanácsnokokból álland. 
A ’ mairet és segédét a’ király nevezi, a’ tanácsnokokat a’ község  
választja. Valamennyit fölfüggesztheti a’ megyeispán; de h ivatalok
tól csupán kir. rendelet mozdíthatja el. Megválasztatnak három év—* 
re ,  ’s hivataljokkal semmi fizetés sem jár. Mindenik községi ta
nácsnoknak 2 5  éven túl kell lennie, ’s a’ községben laknia. —

A ’ pairkamrában jam lö k é n  adta elő Persil azon okokat,, 
mellyeknél fogyást a’ kormány azon törvényjavaslatot terjészté e lő , 
hogy kötelességül tétessék mindenkinek felfödözni a’ veszélyes ösz- 
ezeesküvéseket, ha azokról némi tudomása van. A ’ hirlapok m ég ed
dig e’ törvényjavaslat ellen nem igen szóltak, de annál makacsab— 
ban ellenzik a’ politikai vétségekről vádolt, katonai személyek tör
vényszékei elkülönitését a’ politikaitól. —

A’ követházban jam 28án  szombatnapi rend szerint folyamodás 
sok voltak tanácskozás tárgyai. Ezek közt főleg figyelmet vont magára a” 
lengyel menekvőké, mellyben kérik, hogy sorsosaiktól, kiknek seg e 
delem re szükségük van,ez ne tagadtassék m eg, előadván egyszers
mind, hogy némellyek segédpénze megcsökkentetelt folyó év jan. l tő í  
fogva egy ötöd résznyiben. A’ belminister azzal szabadkozott, hogy 
a’ Francziaországban levő lengyel m enekvők száma 5 151, ’s 1 8 3 0  
óta Francziaország a’ lengyelekre áltáljában 19  millió frankot költött. 
A ’ kormány, mennyire csak lehetett, alkalmat nyújtott nek ik , hogy 
magok szerezzék meg magoknak a’ szükségeseket ’s f  résznél e* 
szándék csakugyan valósult is; de amaz ^ rész közt ollyak is vannak, 
kik gazdagok, fürdőket látogatnak, drága szállásokon laknak és szá
mos cseléddel bírnak, ’s mégis pontosan megkívánják a’ gyámpénzt. 
M ások dolgozhatnának, de nem akarnak. Hosszas vita után , m elly
ben de Tracy, Mauguin, és Salverte a’ lengyelek pártját fogták, az 
határoz látott, hogy e ’ folyamodás a’ tanácselnökhöz utasittassék. —

G A B O N A Á R . Vidéki városink piacain; pozs. mérője váltó gar.
búza | k é tsze r. rozs •rp* 1__ *»b k u kur. | köles

fan ,2Sáo M iskolci 9 0 -  85 | 70— 65 | 55— 50 | 50— 45 | 3 0 -  25 | 80— 72 | 2 1 0 -2 0 *

27én N. Beciker. 90— 75 | 65— 55 | -  1 50 | Ä42— 40 | ”75— 70 | -

ry 27én Arad 91 | 70 | 70 | 60 | | 58 I 80 | -

D 2Sán Kaja 80— 67 1 60— 50 | 50 | 50 | 33 | S0 | -

f f 2Sán Pécs 80— 70 | 55 | 50 | 55 | 40 | 75 | -

M 2Sán Szeged 00— 85 | 70 1 65 | 55 | 50 | 90— 85 | 1 0 0 -1 *

1) 20án Károlyvár. 120—105 | -  1 -  1 76— 72 | 5 0 -  48 | 1 0 0 -  98 / -
30án Beszterczeb. 1 0 2 -  80 | -  1 62— 55 | 58— 55 | 30 —26 | -  1

ffeb. len  Moaony 105— 72 | 60— 50 | 50— 47 | 45— 40 | 3 7 -  32 | 9 0 -  77 | —

f f Sán Uj-Becse 95—80 | 75— 70 | -  1 55 | 45 I -  1 —

» 3án Arad 90 | 68 f 67 | 55 J 51 1 80 |

f f 4éu Szeged 90— 83 | 75— 70 | 70 | 60 | 50 1 90 | 110—100

f f 4én Sz. Fejérvár 80— 70 | 65 — 56 | 50— 48 | 4 8 -"4 *  | 34— 31 | 80 -  78 | —

f f 4én Komárom 72— 71 | “  1 4S— 46 | 4 5 -  44 | -  1 8 1 -  81 | —

f f 3án Pozsony 92— 70 | -  1 4 7 -  45 1 4 4 -  40 j 34— 30 | -  1

f f 3án N. Siomb. 83— 70 | -  1 4 3 -  40 | 3 8 -  17 | 30— 28 | -  1

P É N Z K E L E T :  febr. Sán 5 pCente* *tatu»k. 104 7 / 8 ;  — 4  pCentei 9 ff  
1 5 / 1 6 ;  — 3 pCentcs 75 1 7 /3 2 ; — 2 1 /2  pCcntcs 57; —  1820diki 10() fi tos 
225 1 /4 ;  1834diki 500 frt. 670; — ni. k kamarai 3 pCente» köt. 67 1 /2  
2 pCentes 53 1 / 2 ;  Bankrésarény 1300 1 /3  p. p.

Szerkeszti H e lm e c z y . Nyomtatja B e i me l .
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F O G L A L A T :  Magjar és E rdélyoniág (kinerezések ; a’ pesti jótékony egyesület gyarapulása; kolosvári casino ’s gyors-utaz;ís ; komáromi liajóbiztositó tár
saság; biharmegyei segélymód a’ tűz állal károsultaknak; ni. tud. társ; különféle) Austria. Anglia (thrónbeszéd ; a’ thug társaság; bahiai lázongás; influ

enza ’s a’ t.) Portugália (országi iszonyok ; előkészületi cortesgyiilés ; a’ tanuló ifjúság fegyrerkezése's a* t.) Spanyolország (ministeriumi hanyatlás; Narvaez 
’s a’ kormány; hadi tespedés) Francziaország (lirgné-Gaberic község fölirása a’ királyhoz; jutalomkérdés; hírlapi vélemények ’s a’ t ) Svédország (a’ király 
berekeszti a’ Storthingot.J Németalföld. Olaszország Törökország. Klegyhir. Gabonaár. Pénzkelet.

M A G Y A R é s E R D É L Y O R S Z Á . G
0  cs. k. föls. jan. 2 lé rő l kelt legf. határozata szerint a’ zág

rábi székes káptalannál megürült olvasó kanonokságra csaztnai 
nagyprépost Horvatich Mihályt méltóztatolt kinevezni.

0  cs. k. föls. a’ szomolnoki főtisztség- ’s egyszersm ind ke
rü le ti bányászszéki közbirói és fő pajtaigazgatói helyre Kovács K á
roly zsarnovitzi ezüstpajta-igazgató t; a ’ m. k. udv. Kamara pedig 
a’ wimpassingi harminezadi ellenőr Dauscher Józsefet helybeli har- 
m inczadossá, sopronyi harminezadi segéd R erger Andort wimpas- 
singi ellenőrré, ennek helyére lioíTman József lichtenw erthi h a r- 
minczadost; Szerenkay Antal tem esvári helyettest pancsovai só-és 
harminezadi ellenőrré ; végre Gschvventner Antal pesti harmineza
di gyakornokot zimonyi pajtaőrré m éltóztatott kinevezni.

Az egri főkáptalan febr. 3án hold. Duresák János helyébe 
egervári bold, szűz prépostjává szavazati többséggel Bémer L ász
ló báró apát- ’s kanonokot nevezé.

P e s t :  A’ p e s t i  jótékony A s s z o n y e g y e s ü l e t  örömmel 
jelenti, hogy az egyesület azon intézete, mellyben dolgozni sz e 
re tő , de munkát nem találó szegény nőszemélyek mindennemű asz- 
szonyi kézmunkával, készpénzbeli jutalom mellett elláttatnak, ’s 
igy czélszerűleg, ’s iparkodásukhoz képest fölsegíttetnek, az illető 
választottság példás buzgókodása által, az utolsó 1836ban olly szilárd 
állapodást n y e rt, hogy ámbár a’ mondott évben 2 2 2 3  ft 3 7  kr. 
váltói oszta ki munkabérül szegény gyámoltinak, mégis nem csak 
nem szorult az egyesületi pénztár segedelm ére, hanem m ég 8 5  fr. 
2 3  krnyi tiszta hasznot is hozott; mit nagy részint Liedeman F e -  
rencz pesti divatárus űr nemesszivüségének is köszönhetni, ki az 
intézet minden féle áruját, saját boltjában ingyen árulja.—  Ugyan
azon egyesület azt is kívánja a’ nagy közönséggel tudatni, hogy a’ 
m últ I8 3 6 ik  év végével a’ budai rokonegyesiileltel karöltve az újévi 
üdvözlések megváltására nyitott aláírásokéul Pesten ugyan 1 8 7 4  fr. 
ő k r .; Budán pedig 1 3 7 5  fr. 3 2  kr. ’s igy öszvesen 3 2 4 9  fr. 3 7  kr. 
jött b e , melly bevételből levonván az 5 0 9  fr. 45  kr. menő nyom 
tatási ’s egyéb költségeket, fenmaradt, a’ két egyesület pénztárai 
közölt egyenlően felosztandó 2 7 3 9  fr. 5 2  kr. vált.; melly a’ buda
pesti szegényeknek czélszerü fölsegéllésére fog fordíltatni, a’ m iért 
a’ pesti Egyesület a’ t. ez. aláíróknak ezennel hálát mond. —

P o z s o n y n á l  febr. lO kén alkony felé a’ Duna ismét be
állott, úgy hogy esti tájban bizton jártak már gyalog emberek 
rajta keresztül.

G y ő r :  Jan. 3 0  ’s 3 i ik  napján m ent végbe itt az evang. is
kolák nyilványos vizsgálata, köz megelégedést érdemelve. E ’ kö
rülmény következő m egjegyzésre inditá a’ hallgatóság gondolkodó 
ré szé t: evang. szülőkre nézve, kik egyszersmind jó hazafiak, nem 
érdektelen dolog, hogy a’ hazában egy általányos nyelv terjedjen el 
minélelőbb ’s tovább; ’s evang. hazafiakra, kik egyszersmind jó  szü
lék , szinte kívánatos, hogy gyermekeik a’ már törvényesen első
nek ismért magyar nyelvet minélelőbb ’s minél jobban m egtanul
ják. E ’ tekintetből pedig a’ győri evang. iskolát ném et, tót ’s e -  
gyéb ajkú szüléknek ’s hazafiaknak kitünőleg ajánlhatni, hol tanul
mányaikat a’ gyermekek syntaxisig alaposan végezhetik, e ’ mellett a’ 
magyar nyelvet, mellyen Győr szépen beszél, sajátjokká tehetik ’s egy 
műveltebb városban lakás kényelmeivel is élhetnek.

A’ rév-komáromi szab. hajózás-biztosiló társaság folyó év jan. 
24kén tartott közgyűlésében igazgatósága által elibe terjesztett száma
dásból kitűnt, hogy 800. részvény beli alaptőkéje 400 ezer v. ft. tett, 
a’ kész pénzben beadott, ’s az éves hasznok föléből szaporított segédtőke 
pedig együtt véve 56 ezer ft.;végreaz ez évi biztosítások ’s kamatokból 
eredt jövedelem 20,046. f. 47 5  kr, — öszszes pénztári állapotja 476,046 
f. 47 J kr. melly öszszeségből a’ társaság egész évi költségeit 3,850 f. 
28 krral , és Kiss ,-Kargai ,-’s Hektl Urak, a’ lerovandók lerovásával, 
történt valóságos kármentesítését, 22,637 f. 52 kr. ’s igy az öszszes ki
adást 26,488 f. 20 kr. a’ föntebbi sommábol kivonván, — maradt pénz
tárában 449,558 f. 27 1 kr. melly ez idén egész mennyiségében a’ pénz
tárban hagyatott, egyszersmind a’ részvények száma is bezáratott. — 
Azonban ügyviselőségei szaporittattak, díjtáblája pedig egyéb társasági
hoz alkalmaztatott; az eddigi igazgatótisztek hivatalaikban megmarasz- 
tatván. Közli az Igazgatóság. —■

A’ k o lo z s v á r i  C a sin o  ez évi jan 29. 30. ’s 3lkén tartott el- 
só félévi közgyűlése tárgyai ezek voltak: 1) Újabban alapulván ez egye
sület a’ jelen évtől fogva 4 évre, azok, kik ez egyesület újabb alapí
tására részvényesekül meghivattak, de még kötelezvényt néni adtak, ha 
részvényesek kívánnak lenni, ezen szándékjokat legfölebb jövő martius 
végéig jelentsék ki a’ casino igazgatóknál vagy a’ pénztárnoknál rész
vényüket befizetvén-2) Megvizsgáltatván a’ múlt félévi számadás, a’ 
félévi bevétel ezüstben 2261 ft. 54 kr. a’kiadás pedig 1450 f. 18 kr. igy pénz
tári maradvány 831 f. 36 kr., mellyhez adván a’ kamatozó 6000 ft. tőkét 
a’ Casino pénzbeli érteke 6831 ft. 86 kr. 3) A' könyvszerzési pénztár 
múlt félévi bevétele ezüstben 29 7 ft. 8 9 kr. kiadása pedig 198 ft. 1 2  kr. 
igy maradott készpénzül 99 ft. 27 kr. 4 ) Az eddigi szabályok megvizs
gáltatván, kevés változtatással helybenhagyattak. 8) A’Casino könyvtára,

múlt félév alatt szaporodott mintegy 60 darab vett könyvvel; áll pedig 
a’ Casino saját könyvtára mintegy 1000 darabból. 6) A’ három igazgató, 
14 választottsági tag, pénziárnok és jegyző, választás alá jővén, titkos 
szózattöbbség által igazgatókká lettek: gr. Bethlen Ádám, gr. Mikes 
János,és Schilling János. Választottsági tagokká: Baranyai Sándor,Brassai 
Sámuel, Farkas Sándor, ifj. Gyergyai Ferencz , Mines Sámuel, Nappendruk 
Márton, Hadnótfai Sámuel,Szábel Menyhárt, Schütz József, Szabó Lajos. 
Szabó József, Szacsvai Zsigmond, Szentpéteri Imre, Váradi János; 
jegyzővé: ifj. Pataki József, pénztárnokká: ifj. Tiltsch János. —• 
K o l o z s v á r r ó l  a’ gyors utazás M. Vásárhelyre, és Váradon által 
Pestre, valamint onnan Eperjesre, a’ rósz idő és utak ellenére is ponto
san foly; sőt a’ közösülés könnyítésére most uj gyarapodást nyer. Bia- 
siniKajetán ezen gyors utazási intézet alapitója t. i. azt Kolozsvár és 
N. Szeben közt is megindítja f. é. mart. 2kán. A’ gyorsszekér egy szép 
uj, 12 ülésü üveges kényelmes kocsi. Az első menetkor Biasini maga 
fog, mint kalauz (conductor) útazni. Kolozsvártól JSzebenig egy sze
mély vitele 30 font teherrel 5 f; és 12 kr. ostorpénz pengőben. Előha- 
ladás kisérje az illy közhasznú intézetet!— Kolozsvárott is mint Erdély 
nagyobb részében a’ kemény hideg beállott. A’ múlt év végéig őszi idő 
járt, ’s a’ későbbi esők következésiben a’ vetés szépen kikelt, de az egér 
töménytelen sok kárt tett benne. Az év végén is hó esett, de nem sokáig 
tartott, úgy hogy a’ télen eddigelé egész Erdély, a’ havasokat kivéve, 
minden hó nélkül van; ezért a’ most beállott kemény fagy, a’ kopaszon 
álló vetéseknek nagyon káros. Érd. Hir. —

U n g :  ns. U ngvgye RRdei nov. 28án  tartatott közgyűlésük
kor egy óra alatt 2 2 3  p. ftot tőnek össze ’s adónak által a’ Czelesz- 
tin és Bállá igazgatásuk alatti m. színész társaságnak. Ezenkívül u- 
gyanazon társaság tavaszig kitartatására havonkénti segélynyújtásra 
ajánlkoztak, sőt egy kinevezett küldöttséget arra is m egbízlak,hogy 
építendő szinház-terv készítése, abbajól alkotott társaság szerzése ’s ál
landó fentarthatása legyen gondos figyelmök tárgya.

A’ Nagy-Váradon, Várad-Veleaczén és Várad-Yáralján múlt évi 
júniusban pusztitott rémítő tűzvész által másfél milliónyi kártvallottak’ 
némi részbeni könnyítése végett, a’ megyei szépnem mintegy száz da
rabból álló díszmunkát ada át az alulirt Biztosságnak, hogy azt sors 
által kijátszatván, a’ begyülendó pénz arna’ szerencsétlenek’ javára 
fordittassék. Melly nemes ajánlatnak a’ kitűzött czélhoz segítéséül e- 
zennel minden emberbarátot felszólít ’s következőket teszen közhírré 
a’ biztosság: 1.) A’ sorsok’ száma őt ezer, nyerő pedig annyi lesz, 
mennyire a’ munkák’ száma a’ húzás’ napjáig szaporodni fog. 2.) A’ 
húzás történik jövő mart. 27ik napján Várad-Olasziban, a’bihari ca
sino’ teremében. 8.) Egy sors ára 20 kr. p. p. 4.) Sorsok találhatók 
T e m e s v á r o n  első alispán Dessewffy Antal, G y u l á n  főjegyző 
Novák Antal, Ar a d o n  főszolgabíró Törck Gábor, Bud á n  helytar
tósági protocollista Jakab István, P e s t e n  Robicsek és Valero, 
Ka s s á n  hites ügyvéd Kovacsóczy Mihály, D e b r e c z e n b e n  Szőllősy 
János, K o l o s v á r o t t  Barra Gábor, Na g y - Vá r a d o n  Angyalffy 
András, V á r a d - O l a s z i b a n  Keszthelyi József uraknál. Költ V. Óla. 
SZÍban jan. 26 . Bihar vgyéuek a’ tü/. által károsultak’ segélésiben

munkálkodó Biztonsága
B r a s s ó :  Tartler János kir. tanácsos, brassai születés, a’ 

helybeli elemi iskolának és szegényt kórháznak 1 6 0 0  v. forintot 
ajándékozott, ’s igy nem es hálaérzelmeit szülővárosa iránt te ttleg  
is tanusitá, noha m ég serdülő korában elhagyván Brassót, ’s bol
dogulást az érdem  utján keresvén, nem ességét ’s hivatalát M a
gyarországon nyeré.

N y i t r a :  itt jan. 2 1 én B lan á r Pálné Malinovics E rzse h á 
rom  egyhasi gyerm eket szült; kik közül az első leányka ’s utol
só fiú csakhamar elhalt, de a’ középső leányka é l ,’s szép arczu ’s 
tökéletes termetű.

Az ausztriai birodalom minden országain túl ’s kitünőleg gaz
dagon íizeték a’ bányászi fáradságot M agyarország, E rdély , a ’Bán
ság és Bukovina arany- és ezüstbónyái. —  Felső M agyarország 
1 8 3 6 b an  mintegy 5 mark finom aranyat ’s 2 3 0 3  mark finom e -  
züstöt; E rdély 3 3 4 8  mark f. aranyat ’s 6 6 6 1  mark finom ezüs
tö t, a’ Bánság 2 9 0 1  mark ezüstöt ’s 1 4  m. finom aranyat, Buko
vina 6 0 5  mark f. ezüstöt; összesenpedig 3 3 6 7  mark aranyat’s 1 2 ,4 7 3  
mark ezüstö t, vagy bécsi fontokban 1 6 8 3  font ’s 15 lat aranyat, 
6 2 3 6  f t ’s 15 lat ezüstöt adott; e’ mennyiségből 2 9 5 ,6 7 4  darab 4-~ 
forintos aranyat verhetni, 1 ,3 3 0 ,5 1 3  pengő ft. 3 0  krnyi becsüt, 
és huszas darabokban 3 8 0 ,7 7 2  pengő ftnyi értéket; mindössze 
1 ,7 1 1 ,2 9 1  ft. 3 0  kr. p. p.

A’ hg Eszterházy féle sprsjáték fő nyeresége öt bécsi asszony- 
bul álló társaságnak jutott, kik úgy egyeztek a’ 6 0  ezer p. ftnyi nye
reség-felosztásra nézve már előleg magok közt, hogy a’ kinél a’ 
főnyertes szóm lesz ötük közül, az kapjon 15 ezer ftot, a’ töb
bi négy pedig összeleg 4 5  ezret.

M a g y a r  tu d ó s  t á r s a s á g . Jan. 30d. némelly előleges intézetek 
tétetlek az academia által kiadandó tudományos kézikönyvek’gyűjtem é
nye’ tárgyában. Ugyanekkor bocsáttatott egy, a’ Tudománytár’számára 
küldött értekezés vizsgálat alá. A’titoknok Beke Kristóftól a’társaság’szó - 
gyűjtem ényei’ számára vidéki, ’s philosophiai műszavakat mutatott 
be. A’ könyvtárt legújabban nevelték a) Helmeczy Mihály a’ J e -
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lenkor ’g Társalkodó’ mult évi folyamata’ velin példányával; b) Cho- 
rin Áron aradi főrabbi, két iratával: Igeretli Glassaph, Praga, 1825. 
és Der treue Bothe, an seine íieligíonsgenossen, P raga, 1831 .
c) Veszerle Gáspár e ’munkájával; A’religio’behatásáról. E ger, 1 8 3 6 .
d) Beöthy Zsigmond : Koszorú, elbeszélések’ gyűjteményével gyer
mekek’ számára. Pozsony, 1837 . e) Karacs F e re n cz , legújabb 
magyarországi földképével, f) Bárány Ágoston 1. t. W esenbecii quae- 
stiones de studio juris instiluendo. Lipcse, 1585 . és Vinteri, de re 
equaria, sok rézzel. Nürnberg. 1703 . Végre g) Gyurikovics György 
1.1. több aprósággal. —  Febr. 6d. I. a’lítoknokHoblik Márton 1. tagtól a’ 
nagyszótári előkészületekhez a’ magyar és szerb ’s horvát nyelvek
ben előforduló, rokon értelmű és hangú szavak’ gyűjteményét mu
tatta be. II. Bugát Pál r. t. előadására D. Mocsy Mihály’ értekezése 
a’ természettudományok’ becséről ’s befolyásáról a’józanabb philoso- 
phálásra, a’ Tudománytárba fölvetetni rendeltetett. III. A’ pénzgyüj- 
teményt Messelics Sándor, néhai kalapkereskedő, 1 1 0  darabbal ne
velte, mellyek közt ezüst harminczhat. IV. A’ természetiek’ gyűj
teményébe Morvát József r. tag egy physiologiai tekintetben ritka ne
vezetességű emberi monstrumot küldött.

A U S Z T It I A.
A ’ nápolyi k irá ly ’s királynéján. 26kán tárták fényes béme- 

netüket Nápolyba; 2 7 ’s 28án  voltak a’ minden rendű udvarlások, 
bemutatások ’s kézcsókolás. Az uj királynét (Therez főhgasszonyt) 
mindenütt a’ legélénkebbül nyilatkozó öröm jeleivel fogadá a’ nép 
minden osztálya. —

Trieslben jan. 30án délután 3 órakor ültek a’ görög király 
’s királyné ő felségeik Portland brilt fregátra, őket Görögországba 
viendőre, a’ hadi hajók álgyudurrogási közt; a’ bajor koronáiig, pe
dig, ki őket eddig kiséré, 31kén Ferencz Károly főiig, nevű gőz
hajón Velenczébe utazott.

A N . G L I A.
A ’ parliament január 31 én egy a’ lordkanczellár, M elbour

ne lord, a’ canterburyi érsek, Duncannon és Lansdowne lordokbul 
álló kir. biztosság által nyittatott meg. Az alsóház’ tagjai a’ felsőház’ 
sorompjai előtt m egjelenvén, a’ lordkanczellár köv. thrónbeszédet 
olvasott föl: L o rd o k ’s uraim! ő fölsége által m egbizaltunk, Önö
ket érlesítni a’ felől, hogy ő föls. folyvást minden külföldi halálom
tól barátságos érzelm ek’ szoros bizonyításit veszi, ’s biztosan re 
m ényű, hogy az áldások, m ellyekben a’ béke , tapasztalás sze rin t, 
a’ nemzeteket részelteti, a’ jelen nyugalom’ m egerősítésére ’s biz
tosítására szolgálandnak. 0  föls. sajnálja, hogy a’ polgári háború, 
melly a’ spanyol monarchiát m egrázkodlatá, m ég sincs elvégezve, 
de ő föls. folyvást azon segélylyel volt a’ spanyol királyné iránt , 
mellyre magát az 1834k i négyes szövetség által kötelezé, ’s ö rü l, 
hogy segédhaló hadiereje ő kath. felsége hadainak hasznos gyámo- 
litást nyújtott.—  Portugálban, a’ tartomány’ benső békéjét egy ide
ig zavarral fenyegető esem ények történtek. Ó föls. tehát tajói ten 
geri erejét ideiglen szaporillatni rendelé, Lissabonban tanyázó alatt- 
valóji személyes és vagyoni bátorsága hathatós védelmére, ’s a’ ha
jóosztályt kormányzó admiralt fölhatalmozá, szükség esetében a’ 
királyné személyéi utalnia alá venni, a’ nélkül azonban, hogy a’ har- 
czos pártokat elkülönző alkotmányos kérdésekbe vegyüljön. —• 0  
föls. megparancsolá, hogy az alsó Canada tartomány állapolja m eg 
vizsgálására fölhatalmazott biztosak tudósitásai elibe terjesztesse
nek, ’s meghagyta nekünk. Önöket e’ fontos tárgyra figyelmeztetni. 
Egyszersmind a z t , hogy Önök komoly figyelmébe ajánljuk azon 
rendszabályokat, mellyek a’ törvényhatóság és törvény-kiszolgálta
tás javítására Önök elibe lesznek terjesztve, melly tárgyban elhihe- 
lik Önök, hogy ő föls. buzgó óhajtása e ’ czélok elérésire csügge- 
detlen marad. Föl vagyunk hatalmazva, Önöknek ő föls. azon kíván
ságát nyilatkoztatni, hogy olly további rendszabályokról tanácskoz
zanak, mellyet sajátkép alkalmasok az uralkodó egyháznak (etablis- 
hed church) erősb állandóságot szerezni, ’s egyetértést ’s felebaráti 
szeretetet szülni. —  Alsóházi uraim! az évi költség-jegyzékek olly 
kívánsággal készülvék, hogy a’ status szükségeit bölcs takarékos
ság szellemében fedezzék. Ö föls. parancsa, e’ jegyzékeket haladék 
nélkül Önök elibe terjesztenünk. A’ jövedelem-szaporodás a’ múlt 
évek bevételei által támasztott várakozást jóval felülmúló. Ö föls. a -  
jánlja, vegyék ismét tanácskozásba azon javaslatot, melly a’ Joint- 
Stock-bankok’fölállítását megengedi. A’ bankügyek rósz kezelése el- 
len legjobb biztosíték ugyan az azok kormányával felruházott emberek 
ügyessége ’s becsületessége, de nem szabad azért mellőzni semmi tö r
vényes gondoskodást, melly ezen , kereskedési hitel’ alapjaid szolgáló 
intézetek’ szilárdságát em eli’s biztosítja. -— Lordok és uraim ! ő föls. 
különösen megparancsolá, Önök szempontját Irland állapoljára irá
nyoznunk, ’s Önöket figyelmeztetnünk, milly bölcs tétemény lenne 
mindazon rendszabályt megragadni, melly az egyesült ország e ’ r é 
szének helyzetét javíthatja. Ő föls. ajánlja Önök majdani megfontolásá
ba azon ország helyhatóságai jelen alkotmányát, a’ tizedet, a’ sze 
gények törvényes segélése súlyos de sürgető k érd ésé t, mellyet 
okos elintézés ’s annyi előrelátás biztosítson a’ visszaélések ellen, 
mennyi csak Önök tapasztalása - ’s tárgyisméretétöl kitelik. Ő föls. 
Önök kezibe teszi e ’ fontos érdekeket azon bizodalommal, hogy Ö- 
nök képesek leendnek ő föls. kivánatinak ’s a’ nép várakozásának 
megfelelő törvényeket alkotni. Ö föls. m eg van győződve, hogy 
Önök, ha e’ remény nem csalatkozik, nem csak Irland javát moss- 
ditják elő, hanem ez országok törvényes alkotmányát is erősítik és 
szilárdítják az által, hogy annak jótéteményeit ő föls. alattvalóinak 
minden néposzlályára kiterjesztik. —

Miután a’ felsőház esti 5 órakor ismét összeült: Fingal gr. 
indítványt tön a’ szokott köszönő felírásra, ’s Suffield lord által pár
toltatok A’ fölirás ellenzés nélkül elfogadtatott; egyedül W ellington 
hg. szólott roszalva Anglia avatkozásáról Spanyolország belügyeibe, 
mire Melbourne 1. röviden, a’ kabinet viseletét igazolva válaszolt.

Az Edinburgh-Review igen érdekes értekezést közöl bizonyos 
társaságról Indiában, melly „thug társaság“ név alatt már rég isme
retes, ’s nem egyéb gyilkosok szövetségénél. E ’ társaság Comorin 
foktól egész a’ Himalaya hegylánczig van terjedve, ’s noha régóta 
létez már ’s áldozatjai száma évenként tömérdek volt, a’ brilt tisztvi
selők minden szem essége m ellett is m ég csak most nyomozhaták 
azt ki egészen. E ’ gyilkos társaság tagjai 1 0 -— 1 2  személynyi csa
patokban utaznak;külön név, czím ’s álszinv. ürügy leple alatt az uta
zók bizodalmát megnyerni ügyekeznek, ’s azokat azután, midőn az 
alkalom legbiztosabbnak mutatkozik, meggyilkolják. A ’ m egölés 
megfojtással történik, mit kötélhurokkal visznek véghez. A ’ m eg
gyilkoltakat feldarabolják, ’s elégetik. Bentinek William lord, az indiai 
kormányzó, rendszabályokat tön e’ förtelmes társaság kipusztitására. 
1 8 3 5  octobérig 1 5 6 2  thugot fogtak e l, ’s közülök 3 8 2  felakasztatott, 
OSÜot pedig elvitettek, vagy halálig tartandó becsukatásra ítéltek. E ’ 
társaság egész kiirtatása mindazáltal igen nehéz, m ert mit alig hinne 
az em ber, a’ thúgokat vallásos embereknek tartják , ’s a’ thugismus 
némi (indiai) vallásos alapon nyugszik. A’ thugok teljesen meg van
nak győződve , vagy inkább elhitetve, hogy ők a’ gyilkolás és rab
lás állal Isten előtt kedves dolgot lesznek; ’s úgy vélekesznek, hogy 
azáltal csak kölelességöket teljesitik. A’kihallgatott tanuk úgy szól- 
t k róluk, mint olly férfiakról, kik az emberi társaságban m egbe
csülésre méltók. Ha nem tapasztalná, alig hihetné az em ber, hogy a* 
elfogultság ennyire ferdülni képes ! —

A* Bahiában kiütött lázongást szerencsésen elnyomták. Külö
nös volt annak eredete. A ’ kormány t i. tem etkezési helyei épit ete 
aj át költségein ; azonban a’ szerzetesek, ’s az úgy nevezett czim- 

boraságok, pajtásságok (Brüderschaft) vagy szerzetes társaságok elől- 
járó ji, kik lulajdonképen eddig az eltakarítás szabaditékával birtak, 
felbosszankodván e‘ nekik sérelmes határozaton, fölzenditék a’ népet, 
’s miután az a’ temető-falkerilést feldúlta, neki bőszült a’ kápolnának, 
azt is lerombolta, ’s mindent felforgatván a’ helynek ura maradt. A’ ha
tóság mindezt hanyag nézte , ’s a’ dúlakodó népnek semmi gátol sem 
vetett útjába. Ezen süker által vérszemet kapván a’ nép, mintegy nyol- 
ezud napra az ifjú portugáliak kiűzetését ’s bizonyos gyűlölt adó el- 
lörleszlésél sürgeté. De a’ hatóság már ekkor óvási rendszabályokhoz 
látott ’s a’ csoportozási helyekre csapatokat állított, a’ zajongókat onnan 
visszaüzni. A ’ nyugalom csak igy vala megtartható ’s azóta nem is 
háborillatoll meg. —

Az udvari lap, melly a’ kir. ház ’s főnemesség pártfogása a- 
latt jelen meg, következő furcsa hangzalu jelentést kö zö l: „Lyndhurst 
lord hosszas elmaradását Parisban az okozta , mivel a franczia tör
vényhozásban tetem es és fontos változtatások lévén szándékban, 
Lajos Fülöp a’ lordot gyakran m egkérte tanácskozásra. “ A ’ francziák 
a ’ ns lordnak e* készségét megfogják e köszönni? —

Az influenza Londonban ’s déli Angliában, miután nem csak 
úgy, mint m ásutt, súlyos volt, hanem számos esetben halált is oko
zott, most már csökken dühében; de éjszaki Angliában ’s főleg 
Skótziában folyvást igen gonosz alakban uralkodik. Névszerint Glas- 
govvban olly igen sürü a’ halomás, mint az lS 3 2 k i cholerakor, ’s 
a’ Peel lakomáján jelenvolt vendégek közül már 1 ötöt so d ro tté i.—- 
A ’ Cork-Standard szerint Irland az utóbbi három év alatt 18,900,000 
font sterling áru w hiskyt (rozs pályinkát) fogyasztott e l, mellyből, 
ha a’ sziget népességét 8  millió lélekre vesszük, mindenik négy 
főre számított családra 9 guinee jutna. —  A’ radical Spectator erő 
sen kikel az utóbbi előmozdítások ellen a’ brilt seregben. A ’ m inis- 
tereknek szemökre hányja t. i., hogy valamint ezen , úgy más úttal 
is Hill lordot, a’ sereg parancsnokát, ki különben igen nagy tory , 
parija érdekében háborittatlan hagyják munkálkodni; azután azt nyil- 
vánvítja ’s méltán, hogy m ost, t. i. békeidőben, épen nem volt h e 
lyén a’ sereg költségeit, mellyek úgy is minden mértéket túlhalad
nak, m ég ezzel is szaporítani. M áraz  előmozdítás előtt is elég tá
bornok volt, úgymint 395; holott csak 48 van közülök valódi szol
gálatban; u. m. 1. tábornagy (W ellington hg) 3. tábornok, 7. altá- 
bornok és 37. vezér-őrnagy. Angliának mintegy 85 ezer főbül álló 
seregével a’ 400 ezer főnyi franczia sereghez képest is elég tábor
noka van. A’ pattantyús ezredek 7000  főbül állanak, ’s 56 táb o r
nok van részükön, úgy hogy minden 125 legényre egy tábornok 
esik. —  Az illy észrevételeket könnyebb elhallgatni, mint m eg- 
czáfolni. —

Midőn Green az ism éretes léghajós jan. 17én Parisból L on
donba szándékozott, hozzá ment Braunschw eig Károly hg. ’s nagy 
mennyiségű pénzt ajánlott neki a’ végett, hogy léghajóját lenne szives 
neki kölesönzeni egy Ejszakamerikába intézendő rándulásra ! G reen 
ezen ajánlásra m ég semmi választ nem  adott, ’s nem tu d n i: teljesi- 
tendi e a’ hg kívánságát.

1835. dec. lő tő l  fogva 1836 dec. ló ig  London külön eg y 
házköreiben 26,255 gyermek született, és pedig 13024 liu , és 
13231 leány.; meghalt ellenben 9202 férfi és 9027 nő , mindössze 
18,229. A’ szülöttek száma tehát a holtakét 3 1 86al múlja föl. —

Az idegen égellszesz bevitelváma mult evben GO. ezer font 
sterlinggel kevesebb volt mint az előbbiben; mi világosan mutatja a’ 
szeszes italokkal élés kevesbülését ’s a’ m értékletességi egyesületek 
igen jótékony hatását. -—
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P O R T U G Á L I A .

A* corleskövetek 's kormány közti összeütközés bizonyos. 
Majd minden körülmény nem sokára következő fordulatot (krisist) jö 
vendöl, m ihez még- csak jó alkalmat várnak a’ népizgatók. Pedig a’ 
köz-inség korán sem juta meg azon fokra, mint hirlelik. A kormány 
mindent elkövet, hogy az állalányos kívánatnak eleget tehessen, ’s 
a’ nép sorsát jobbilsa. A’ lissaboni dolgozó osztály élelmét ’s ruhá
zatát, úgymond egy levelező, Irland lakosi négy ölöd része bizonyo
san pompásnak fogná vallani; m ert valóban sokkal jobb is mind a ’ 
kettő, mint Anglia gyárvárosinak dolgozó néposztályaé. De a’ pár
tok nyugtalan szelleme azt kívánná , hogy a’ portugál minister bű
bájos legyen ’s Midas, ki mindent arannyá változtathasson. Az mégis 
némileg nyugtató körülm ény, hogy egy idő óta gyarapulni kezd a’ 
személyes és vagyoni bátorság, melly kevéssel eloldj m indenfelé, 
magában L issabonban’s a’ körötti vidéken is szerfölött veszélyesíl- 
ve volt. E z nagy részint bizonyosan azon szigorúság következménye 
is, mi szerint az ulonállókal ’s gyilkosokat nem állították régi szokás 
szerint törvény elibe, hanem rögtönbiróság Ítélete alá velék ’» agyon 
lőtték. A’ bebörtönzöttek közül legközelebb 3 7  szökött el D rágá
b ó l , az al-őrtiszttel együtt. E ’ miatt szoros vizsgálat rendelteték. De 
hisz ennek okát néhány szóval megmondhatni : ez t. i. a’ törvények, 
végrehajtásában! hanyagság ’s a’ vétkesekkel czimborázás. E ’ kö
rülm ények okozzák, hogy az igazságm inisterségi osztály, az 1 8 3 5 - 
ben m egkezdett ’s mostan végzett fenyitő törvénykönyvbül m ég 
mindegyre nem  hagyható k i, egyéb czélszerü  intézkedések hiá
nya miatt is, a’ halálos bün tetést; ámbár a’ szerző ’s vizsgáló 
biztosság egyenesen m egvallja, hogy az lett volna forró kívánsá
g a ; nyilványosilván egyszersm ind azon óhajtásukat: bár a’ közös 
’s józan erkölcsiség niinélelőbb olly gyökereket verne a’ szivek
ben , hogy minden ilélőszéktül száműzni lehetne a’ halálos bün
te té s t, m ellynek a’ józan philosophia elhatárzottan ellenszól.

M. h. 14kén  azon hir terjed t a’ fővárosban, hogy a’ nem 
zetőrség a’ 18kán összegyűlő cortest szétüzendi, hacsak egyet
lenegy czikkét szándékoznék is az 1 8 2 6 k i chartának csatolni az 
1832k i alkotmányhoz. Azonban egyik sem történt. A’ cortes m eg
tartó az előkészületi első gyűlést, a’ nélkül, hogy csak középszámu 
néző vagy hallgató gyűlt volna is össze az országház előtti té ren  
vagy annak terem ében ; mint ez egyébkor történni szokott, ha 
m ásért nem , csupán azon kíváncsiságból is , hogy az ujdon köve
teket megláthassák. Most alig gyűlt össze 1 5 0  szem ély ; ez is 
többnyire tanuló ifjúság ’s pongyolán öltözött nem zetőrség volt. 
A ’ terem  népi polczán szinte csak néhány illyszerü hallgató v o lt; 
a’ miveltebb ’s főbb rendűek karzata pedig egészen üres maradt.
-— E ’ szörnyű részvéllenséget nehéz m egfejteni; ha csak okát 
a’ lázadástól re ttegésben  nem keressük.

A’ septemberi történetek következtiben egy folyamodást nyúj
tottak a’ lissaboni sebészintézet tanuló ifjai a’ királynéhoz, a’ szabad
ság és 1822k i alkotmány védelmire fegyveres zászlóaljat alakíthatni 
magok között; ’s ez nekik m egengedteték. Azután a’ latin és szám - 
tudományi iskolák ’s egyéb tanulmányok és művészetek növendékei 
nyilalkozlalák kérelmüket a’ sebészi zászlóaljhoz csatlakozhatásra, 
mit a’ kormány szinte elfogadott. Ezek buzgalmát követve , a’ portoi 
tengerészet - akadémia növendékei, legközelebb pedig a’ eoimbrai is
kolák tanuló ifjúsága kívánt szabadság hőseivé avattatni. M egenged- 
telvén ez nekik, az utóbbiak egész egy ezredet alakítottak, ’s tanul
mányaik hallgatására is harezias öltözetben járnak.

Legújabb lissaboni tudósítás szerint m.h. 2Gka éjjelén készü
leteket tőnek zendülésre ’s a’ ministerimn fölforgatására a’ pártok fe
jei. E lőre összebeszéllek már a’ nem zetőrség néhány izgékony fejű 
tagjával , ’s azon hirt terjesztők, hogy a’ királyné ez éjjel Santarem- 
be akar illanni, ’s majd onnan fegyveres erővel jőni vissza Lissabon- 
ba , az 183Gki charta helyreállítása végi tt. E ’ hir azonban nem igen 
talált hívőket, ’s ig y a ’ ezimborák kudarczot vallottak.

A ’ portugál tartományi tisztségeknél szokásban volt eddig a’ 
mellékjövedelmeken osztozni, ’s a’ hivatal aprólékos költségeit az o r
szágos pénztár rovására tudni; ezeket most a’ belügyminisler legú
jabb rendelm énye a’ mellék jövedelmekből fizetendőknek parancsolja.

A ’ múlt hónapban egy protestáns pap szavalásait szüntették 
meg Lissabonban, ki magános prot. házaknál tartott beszédei közé 
politikát is szokott vegyitni, ’s e ’ miatt a’ nem protestansok, különö
sen pedig az ifjúság is igen örömest hallgató. ’S talán nagy részben 
ez okozható , hegy ellene nyilványos tilalmat intézni nem mertek.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A ’ ministerimn, mint sejtik, elszántam agát a’ barcelonai utol

só történetek következtiben, a’ ráruházott korlátlan hatalomnak gya
korlatba vételére. M ondják, mintegy 2 0  v. 4 0  carlospártiságrul gy a
nús polgárt szállittatand a’ szigetekre. Hasonlag ügyekszik bánni 
egyébütt is; de előbb a’ titkos társaságok főnökeivel akar egyezked
ni , ’s csak azután nyúl tettleg a’ dologhoz, ha szépségesen nem  
boldoguland velők. Legveszedelmesb ’s hajlílha lanabb kétségkiil 
Clabarria, ki e ’ szerint legelőbb is tarthat számot a’ Canari szigetekre.

Madridi in. h. 26kaig  terjedő hírek szerint kedvetlen tudó
sítások érkeznek a’ tartományokbul, különösen Valeneiabul, hol 
Cabrera szélyedezelt csapatja ismét összevergődik, ’s kíméletlenül 
rabol, öldököl. A ’ sebesült Cabrera kocsin követi pusztitó czim- 
borájit, üldözőbe vétetve a’ királyné sergeilül. Rabló csoportok ala
kulnak ’s pusztitnak m indenfelé, úgy annyira, hogy a’ főbb or
szágutak sem bátorságosak; ’s a’ biztosan utazhatásra 2 0 — 3 0  fő
nyi védkiséret kívántatik. —  Szom orú bizonysága mind ez annak,

mennyire süllyeszthet egy egész nemzetet a’ meghasonlás dühe, ’s 
az elfogultság vakoskodó szelleme! Nem csuda illy körülmények 
közt, ha ott sem hadi sem polgári szerencse ’s jóllét tanyát nem üt
het. Apró mozdulatok ugyan történnek; de elhatárzó lépés nem; 
mert mindenütt hiányzik az egyetértés ’s összevetett váltakkal mun
kálkodás. A ’ Ribero és Narvaez-féle osztályok m egérkeztek az 
Ebrohoz; a’ polgári háborút bevégzendő közös munkákban része
sülni akarók. De Narvaez maga, ki legközelebb a’ királynétul neki szánt 
Izabella-rend diszjelét is visszautassá, áltáljában vonakodik visszaven
ni a’ parancsnokságot, ’s néhány napi Madridban tartózkodta után, 
a’ kormány rendelete következtében, mellynek ellenmondott ugyan, 
de mégis engedelm eskedett, most Cuenzába m ent, magaviseletéről 
számolandó. Ha az ellene intézett vizsgálatnak vége lesz, kime
rítő előterjesztést szándéka benyújtani a’ corlesnek, melly Vera 
hadministeri aligha hivatalárul lemondásra nem fogja birni. Lopez 
fölhatalmaztatik egy kir. határozat által egészségének \isszaállitha- 
tása tekintetéből magát egy ideig minden munkátul félre vonhat
ni. A zonban, mint hiszik, ez nem egyéb, mint palástolt hivatalfosztás , 
mit Lopez tetteinek szükségkép magok után kelle vonni. Utódjának kö
zönségesen P izarrot nevezik, ámbár a’ kormány a’ fönebb érintett 
ürügy alatt Armendarianavarrai követre bizá ideiglen ügyei folytatását. 
Mendizabal most erősb állásúnak hiszi magát mint valaha, mint
hogy az angol követ befolyásával ismét tudott a’ hadsereg pillana- 
íi szükségeinek födözésére megkivántató pénzt fölhajhászni. Pedig 
valóban sikamlós helyzetű. 25kén  a’ corlesi pénzügybiztosság il
lésében azt nyilatkoztató ugyanis, hogy ő az általa előterjeszt ti 
költségjegyzékeket visszavonja, m ert, úgym ond, nagyon m egis- 
mérszik a’ hamarkodás rajta, mellyel kész ité ; sőt a’ mi több, sok 
szám hibásan van beiktatva. Világos azonban, hogy ő ezzel csak időt ak..r 
nyerni, egyszersmind olly reményt táplálva, hogy talán végkép is 
kibúhatik a’ számadás alul, vagy legalább mindaddig nem leend m eg
fosztva hivalalátul, mig azt elő nem terjesztenék De valljon mit 
szól mind ehez a’ cortesgyüiési biztosság, melly e ’ hamarkodott szá
madások szigorú vizsgálatával már négy hétig vesződött?

A ’ csatatéren majd minden a’ régi lábon áll. D. Carlos m eg
látogató legközelébb a* zornozai tábort, de ismét visszatért Durangoba. 
A’ párisi börzén legközelebb azon hir terjenge, hogy Evans tábor
nokot egy czirkálásakor megszalaszták a’ carlosiak. De az egé
szen alaptalan. Sokkal valóbbszinüa’ másik, mi szerint Evanst a’ há
ború végéig Spanyolországban maradandónak hírlik. —- Egy angol 
gőzhajó 2 0  ezer puskát szállita legközelebb S. Sebastianba. — Cadixba 
in. h. I8kán  2 0 0  carlosi foglyot vittek, az Iturralde-féle, Navarrá- 
ban lribarre állal megvert oszlálybul.

Havannahi tudósítások szerint m egjelent Tacon tábornok had- 
sergesíül Santiago de Cuba elő tt, hogy Lorenzol engedelm ességre 
kinszerilse. E z elóleges védiratot bocsátott közre maga ügyében.

F  R A N C Z 1 A 0  R S Z Á G.
A ’ párisi csarnokon febr. 2án Strassburgbol mindenféle 

nyugtalanító hír szárnyalt m ellyek szerint a’ nép a’ S trassburgba 
visszatért szökevény tiszteket m egszabadíto tta, ’s diadalmasan 
meghordozta volna szerte az utczókon ’s a’ t. A’ C haríede 1 8 3 0  mind
ezen hirt alaptalannak mondja. Annyi azonban bizonyos, hogy Vei
ről tábornokot Atrassburgból elh iják , ’s D uciiét, vagy N eigre tá
bornok pótlandja helyét.

A ’ M essager szerint dón Miguel, Szardínia királyától segélyt 
kért pénzügyi zavarában, ’s e’ fölség 5 0 0  ezer frankot adott re n 
delése alá. —  Nemours hg gyakori torokgyuladasitól alapos szaba- 
dulhatása végett sebészi müveglésnek (operalio) vetette magát alá, ’s 
Daudery (ki őt Conslanlinebe kiséré) szerencsés sükerrel is végző 
azt. —  Orleans hg jan. 26án  Vincennesban bizonyos gyújtó-rakéták 
próbáján volt je len , mellyeket a’ legközelebbi constantinei expedi- 
tiokor szándék használni. A ’ próbák a’ várakozást sokkal felül mub 
ták, m ert e ’ rakéták olly hatásúak, hogy mindeddig még el nem ért 
távolságból a’ legnehezebb járatú erősségekbe is követhetni azokat, 
’s ott a’ legfélelmesb pusztításokat lehelik. E ’ próbákkor egy illy 
rakéta egy erős tölgybe csapott, azt középen szélhasgató, fölrészét 
legalább 2 0  lábnyira magával együtt elsodrá, ’s azután 6 — 7 lábnyi 
m élységre a’ földbe fúrta magát.

A ’ náthahurulláz (Grippe v. influenza) Parisban néhány nap 
óta igen dühöng, de nem igen veszélyes bélyegű. itt rothasztó láz
zal párosullát, mint Londonban, nem igen vették észre. Egy nevelő 
intézetben két nap alatt száz tanítványt betegitetl m eg , ’s a’ követ
ház tagjait is olly nagy m értékben kapta m eg, hogy a’ jan. 30iki 
ülésben az előadást a’ követek közt ’s a’ karzatokon szakadatlanul 
uralkodó köhögési zaj miatt nem is lehete folytatni. Vivien a’ hatósá
gi törvényjavaslat tudósítója ’s a’ ministerek közül is többen betegek. 
A’ hírlapok irnoki karzatán csak félannyian voltak, mint egyébkor. 
A ’ katonai kórházbeli orvosok közül is több felénél nyavalyog, szóval 
minden számosabb személységü intézetben sokat lepett meg. ’sa ’t.

Charivari lapot jan. 28án a’ belgák királynéja házassági ado
mányát ’s N em ours herczeg költségeit illető törvényjavaslatról közlőit 
ezikke miatt, mind a’ postán, mind saját hivatalában lefoglaltalá 
a’ kormány. —

A z Armoricáin, bresli lap, e redetisége’s egyszerűsége által 
követk. jeles irományt közöl, melly nem egyéb mint Ergné-Gaberic 
község felírása a’ királyhoz bretagnei nyelven : „Lajos Fülöp úrhoz, 
a’ francziák királyához Ergné-G aberic községtanácsa. Király ur! 
Az 1 8 3 tk i  év valóban szerencsétlen volt ránk nézve. 1.) Nagy szo
morúsággal értettük, hogy Ont háromszor meg akarták ölni 2.) febr.
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2<Vik napján a’ szél egyházunk tornyát ledöntötte. De hála Istennek! 
Ön épen és sértetlenül kiszabadult mind e’ veszélyből, és mi is 
rem élljük, hogy jó emberek keresztyén segedelme egyházunkat ’s 
tornyunkat ki fogja javítani. Remélljük , jövendőre senki sem fog 
találkozni, kiolly gonosztevő lenne, hogy egy olly király élete ellen 
törekedjék, ki a’ francziák szerencséje. Önnek szívből hódoló szolgáji 
’sbaráti tisztelettel Ergné-Gaberic község tanácsosai 1 8 3 7 , jan lö én . 
(Következnek az aláírások.) -

Jan. 25 én  fényes udvari bál volt; mellyen mintegy három 
ezer személy jelent meg. A’ követház több tagja nem jelent meg, 
noha különben ki nem szoktak volt eddig maradni. Az influenza 
(járvány-hurut) Párisban 3 0 0  ezret sinyleszt. Több nagy tisztviselőt, 
Svéd-és Szászország követeit, ’s Lieven hgnét is ágyba dönté. De 
itt szerencsére nem olly veszélyes mint Anglában.

A’ la Paix ministeri lap nagyon védelmezi a’ fölnem födözés- 
rül szóló törvényjavaslatot, mellyet valamennyi nem ministeri lap 
ostromol. Ezek pedig nem tesznek egyebet a’ törvényjavaslat gán
csolásában, mint azon hathatós beszédeket szorul szóra idézik elő, 
mellyeket Barthe I8 3 2 b e n , mint akkori pecsétőr hasonló törvény- 
javaslat ellen mondott, úgyszinte azt, mellyet Bumond, mint a’ tör
vényjavaslatot vizsgáló akkori biztosság tudósítója tartott ellene. A* 
(Juotidienne a’ j. des Débatsnak egy czikkét közli 183 idiki oct. 4röl 
egész terjedelmiben , mellyben a’ föl nem födözés vétkessége igen 
erkölcstelennek bélyegeztetik. —

Mindazon hírlapi megjegyzés közt, mellyek a' hadiszékek bi- 
róskodása kiterjesztését tárgy azó uj törvényjavaslatról közre jöttek, 
legfontosb a’ Journal du Commerce-é, melly abban áll, hogy sze
rinte a’ katonatisztek, ’s áltáljában véve a’ szoros függésben álló e- 
gész katonaság, mellyböl kellene a’ javaslat szerint bíráskodó had
széket képezni, épen nem birnak azon függetlenséggel, m elly szük
ségképen megkivántatik politikai természetű vélségekrül itélhetésre; 
mihez még azon megjegyzés is járul, hogy politikai vétségek szo
rosan statuspolgári csínyok, ’s a’ katonai fenyíték nagyobb v. ki
sebb komoly sérelmével semmiben sem közösek ; sőt az esküttszék 
bíráskodását még kijebb kellene terjeszteni, ’s a’ katonai bíráskodást 
legszorosabban csak a’sereg fenyitéki tárgyira korlátozni, mint ez A n
gliában van. Majd elválik ; elfogadja e a’ követház a’ javaslatot, 
melly némi részben azt látszik tenni alapul, mintha a’ katona az állal, 
hogy katona, megszűnnék igaz értelemben polgár lenni.

Az erkölcsi és politikai tudományok akadémiája köv. jutalom
kérdést tűzött ki kritikai vizsgálatul a’ német philosophiára nézve: 
adassék elő mindazon rendszer bő fejtegetéssel, mellyek Kant óta 
a’ jelen időkig feltűntek, mindig Kant rendszeréhez illeszkedve, mint 
valamennyinek alapjához. Azután Ítéltessék m eg ezen Philosophia 

adassék értekezés azon elvekről, mellyeken alapszik a z ; továbbá 
adassék értekezés azon külön methodusokról (módszeiekrül), m ellye
ket alkalmaz, ’s azon sükerröl, mellyre jut; tétessék vizsgálat a’ tévedés 
és igazságról, mellyet magában foglal,’s végre adassék elő: mi Néme!- 
crszág philosophiai mozgásiból ép kritika előtt egyik vagy másik alak
ban megállhat. Ezen föladás legjobb m egfejtőjének jutalma 1 5 0 0  
frank. (C sekély , olly nagy munkára.) Az értekezést franczia vágy- 
diák nyelven írhatni. A’ verseny határideje 1 8 3 8  dec. 3 Ike válloz- 
hatlanul. Az értekezéseket az akadémia titoknokához bérm entesen 
kellküldeni.— Folyvást azonhir szarhyal Parisban, hogy a’ministerium 
egy része megváltozik ; e’ szerint Gasparin a’ bel és Bernard a’ had- 
minister le fognának lépni, ’s névszerint az utóbbi Souit marsai ál
tal pótoltatni. Egyszersmind emlegetik, hogy Souit .a’ franczia sereg 
generalissimusává vagyis Francziaország nagy-conneiable-jává ne
veztetnék, Pasquier pedig nagykanczellárrá.

A’ M essager szerint Rigny tábornok elfogatván rendőrök 
kíséretében Marseillebe vitetett, a’ hadministerrel volt valami élénk 
versenygle miatt; de a’ Moniteur ezen állítást kereken tagadja, 
‘s azt mondja, hogy a’ hadministerrel Rigny Marseillebe utazta előtt 
nem is beszélt, Marseillebe pedig Lafíitte és Caillard szállítók (mes- 
sagerie) kocsiján ugyanazon házból két ur társaságában utazott e l .—

Parisba londoni levelek állal híre jö tt, hogy Bonaparte L a
jos Philadelphiába szerencsésen megérkezett. —  Nemrég meghalt P a 
risban dúc de la Vauguyon, vezérőrnagy ’s nem zetségének utolsó sar
jadéka. Chauviére (Parisban a’legdusabb arany váltó) ellen e’ napokban 
a’ féktörvényszék előtt nyomos pör fordult m eg, mellyben arról 
vádolták, hogy több millió értékű, ónnal vegyitetl aranyat adott el. 
Jan. 19én a’ vádlott egy eszi. börtönbüntetésre, 15  ezer frank 
birságra és 6 0  ezer frank kárpótlásra Ítéltetett. A’ kárpótlási men
nyiség azonban, ama’ követelések által, mellyeket Chauviére ellen 
ezentúl támaszthatnak, könnyen többre is szaporodhatik. Chauviéret 
ülés után hamis tanúságra csábítás miatt azonnal elfogták. Vagyonát 
mintegy 7 —  8. millió frankra becsülik. —

Ferney palota, hajdan Voltaire kedvencz lakhelye, (Genftől 
f’gy órányira) hová a’ hires férfitisztelőji 5 0  év óla mintegy búcsút jártak,
’s hátrahagyott házi szereit, ágyát, karszékét s’ a’ t. szent maradvá
nyokként lisztelék: jelenleg olly vevő kezére ju to tt, ki a \gy ö n g é- 
debb lelkek illy érzelgésit kikaczagva, a’ neves lakból répa-czu- 
kor gyárt készíttet. A ’ templom, mellynek homlokán e’ büszke föl- 
irat ragyogott: „Deo erexit Voltaire“ hihetőleg istállóvá vagy csűrré 
változik m ajd,m int az uj birtokos anyagszerü tervei kivánják.

Egyike a’ frankfurti szökevény foglyoknak, ki magát Sorto
dnak nevezi, Parisba m egérkeztét jelenti. Társait Melzben hagyta

hátra, ’s egyúttal tudatja, hogy ezen város szom szédságában su rran 
tak a’ határon keresztül. —

Dampierre marquise, ki Berry hgnével együtt ült Blayeben 
fogva, Alsó-Charenle m egyében saját kastélyában meghalálozott.. 
Tüzes legitimista volt. —

Jan. 17én délután Párisban ritka tüneményt látlak, t. i. hold - 
szivárványt, melly több ízben megjelenvén az ég boltozatán, 5— 6 óra 
közt legtündöklőbb vala, s’ olly tisztán látható prismai szinvegyü- 
lettel játszadozott, mintía’legszebb napszivárvány.

s  V É D 0  R S Z Á G.
Norvégia rendkívüli országgyűlése (S torth ing) bevégezte 

m unkájit, ’s azt a* király, január. 24 én  egy komoly beszéddel r e -  
keszté be. A’ beszéd folytában bizonyilá a’ k irály , mikép ő vérét 

'k é sz  ontani, ha az által legfőbb óhajtása te ljesü ln e , m ellyel t. i. 
Norvégia lakosai személyes ’s politikai függetlenségével szorosan 
összefüggő szabadságát pártolja. Az országgyűlés feloszlása előtt 
legfontosb volt az, hogy a’ norvégek, kik most az egyesületi lobo
gó alatt kénytelenek a’ földközi tengeren kereskedést űzni, azt kí
vánták a’ királytól: legyen eszköz ben n e , hogy ők ezentúl saját 
nemzeti zászlójok alatt űzhessék ott ’s m indenütt a’ kereskedést. 
A ’ svéd minister, kinek ezen norvegiai ügyben vélem ényt kelle 
adni, többrendü nehézséget hozott föl, m ellyeket alig háríthatni el, 
’s igy a’ kívánat nem teljesíthető. E ’ válasszal azonban a biztos
ság nem  elégült m eg, ’s a’ fellvordott nehézségeket mind egyig 
m egczáfolta, mellyek után semmi egyéb nem hátráltatja e ’ dolgot 
mint az , hogy a’ király húzzon vissza néhány rendelést, m ellyek- 
ben a’ norvég lobogónak kötelességévé teszi, hogy a’ íinisterrei 
fokon túl az egyesületi lobogóval éljen. Majd elválik, teljesíti é a’ 
király e’ nemzeti kívánságot?

N É M E T A L F Ö L D
Az influenza Belgiumban is terjedni kezd ’s leginkább a’ né- 

pesb városokban p. o. Brüssel, Gent, Antwerpben ’sa ’t  A’ hollandiak 
is félnek látogatásától. —  Az amsterdami csarnokon igen léha megint 
a’ status-papir-kereskedés.—  A* belga kereskedő-kamrák nagy része 
nem kedvezőleg nyilatkozott a’ vámjegyzék-módositásról, ha F ran 
cziaország kedvező lépéseket nem tenne. —

0  L A S Z  0  R S Z  Á G.
Charles Bonaparte, lusignani hg , Bonaparte Luczián cani- 

noi hg egyik fija, atyját m egidézteté, hogy 1 0 0  nap alatt Romában 
a’ della Rota legfensőbb törvényszék előtt jelenjen meg, arra ítélte— 
tendő, hogy 7 0 0  ezer frankot, vagy is 1 2 9 ,1 3 3  romai tallért fizes
sen neki, mint nője Bonaparte Maria Julia Charlotta hozományát. 
0  azt állítja, hogy e ’ házasság akkor történt, midőn Canino hg R o
mában volt, ’s hogy ő e’ hozományi mennyiséget kezéhöz vette, de 
fijának róla soha számot nem adott E ’hirl franczia lapok közlik. —  

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Hassan M azher, a’ ^M oniteur Ottoman“ meghalt szerkesz

tője helyébe annak testvére M ehmed nevezte tett. —  Nem rég  egy uj 
vám ház-építéshez foglak Konstantinápolyban. Ezen épületben több 
tüzmentes rakhely készíttetik portékák számára , miket eddig faépü
letben kelle tartani. —  A ’ nyilványos egészségi állapot az utóbbi 
hétben valamennyire javulni k ezd e ; a’ perai ’s galatai plébániák
ban az oltani érsek nyilványos imádságokat rendelt a’ dögmirigy 
megszüntetésére. —

E  L E  G Y  H I R.
China statistikájára nézve érdekes adatok e’ következők: a’ 

császári család maga 6 0 0 0  liget ’s hgasszonyt számlál, kik az udvar
tól távol a’számukra kitűzött helyen élnek; a’ népesség egész száma 
1 4 8  millió, kik mintegy 7 0 0  ezer (angol) négyszeg mérföldnyi té
ren  laknak 's igy egy Q  mérföldre 2 1 1  lakos jut. A’ hadisereg 
l ,2 8 8 ,0 0 0 b ö l á ll, t. i. 8 3 0  ezer gyalogság, 4 2 0  ezer lovasság, és 
3 8  ezer tengei’i katonaság. Az ország jövedelme 7 9 ,6 0 0 ,0 0 0  le -  
ang (egy  leang mintegy két tallér).

1 5 0  sz. Ferencz rendi szerzetes készül Génuából P eru b a , 
Bolíviába ’s Chilibe hajón, az ottani pogány néptörzsököknek az e- 
vangeliumot hirdető szándékkal. —  Máltából Írják, hogy egy vonal
hajó, egy fregát ’s több apró naszádból álló angol tengeri osztály, 
elvitorlázni szándékozik a’ tripolisi kormányzót emlékeztetni az A n
gliával kötött kereskedési szerződés megtartására, ’s egy úttal e lég 
tételt kívánni a’ basának az angol consul iránti viseletéért.

Jan. 2 4 én  reggel 2  óra utáni egy negyed felé S tu ttg a rt, 
Oberndorf, B iberachban, Baselben ’s a ’ t., -két igen kem ény füldin- 
gást érzettek keletről nyugotfelé. A’ lökések olly erősek voltak, hogy 
az em berek altukból fölébredtek, az órák ütöttek, ’s a’ t. Biberachban 
hullámzó ringást vettek észre. 26án  reggeli kettedfélkor Stuttgart
ban némi éjszakifény-félét láttak, melly azonban csak egy óráig 
tartott. A ’jelenet igen fén y es’s tündöklő vala. Anconábanis jan. l é n  
éjjel erős földrengés volt. Altaljában véve m egjegyzésre méltó do
log, hogy a’ földingások most á’ föld több részein gyakoriak k ez
denek lenni. —
G A B O N A Á R :  fcbr. I ldikén T iszta búza 110— 100; 60 2 / 3 ;  Rozs 53 1 /3  —  

52 — 49 1 / 3 ,  Árra ŐS 2 / 3 ;  Zab: 3S 2 / 3  — 36 2 / 3  — 34 2 / 3 ;  Kukoricza 
90 — 83 1 /3  — 73 1 /3 .

P É N Z K E L E T :  Becs febr. l l é n  4pCentes »tatusk. 99 7 / 8  ; — 3 pCentei 75 9 / iO ;  
1820ki i00  frtos kölcsön 225 1 / 2 ;  lS3 lk i 500 fit.  k.'570; 2 1 / 2  pCtcs ndr. 
kain. köt. 6(i 1 / 2 ;  2  pOente*. »u a. 53 2 / 3 ;  2 1 /2  pCentes bccsvarosi ban— 
kóköt. 66 1 /4 .

Szerkeszti H e 1 m e c t  y . Nyomtatja B e im  el.



14. szám,
P e s t ,  szom b at JELENKOR. 1 H 3 S .

F eb ru á r  1 8 .

F O G L A L A T :  Magyar és Erdélyoraxág (kinevezések; a’ péc»i uj casino; temesvári dologhá*; kadiergi előléptetések; tanulók száma). Portugália (királyné 
cortesnyitó beszéde; Ferdinand hg. elleni inerény ’s a’ t.) Spanyolország (a’ cortesgyiilés hitel csökkenése;elégiiletlcnség a* m inisteiium m al; ministeri nieg- 
hasonlás; Narvaez üldöztetése; Alaix dacza ^különféle.) Francziaország (követházi és pairkamrai viták.) Anglia (parliainenti viták; Bowring dr. ’s Melbour
ne beszéde; alsóházi érdekes indítványok ’s u’ t. ) Németország. Schweiz ( GustawsoD néhai svéd kir. halála; Németalföld (belga tcsgerészeti 
szándék.) Amerika ( maskatei szultán barátságos levele Jacksonkez; ennek üzenete a* congrossushoa Texas ügjében.) Gabonaár. Pénzkslet, Dunavizállás. 

Lotto.

M A G Y A R  O H  S Z A G .
Cziráky Antal gr. ország bírája, a* kir. tábla közbiráját Niczky 

Jánost alországbiróvá nevezte ki.
0  es. k. felsége a’zsarnoviezi hutánál megürült ellenőri hely

re Erii József ottani vizsgálói segédet ’s a’ tiszolezi vasárus-főhutási 
helyre Holla Bálint óhegyi főhutást; a’ m. k. udv. kamra pedig Spind- 
ler Ignácz dévényi hanninczadost nagyszombati harminczadossá ; és 
Lieb Im re viszmalhi ellenőrt a’ zimonyi harininczadnál megürült se 
gédhelyre nevezé ki.

P é c s :  Elkülönzött erőket egyesíten i, műveltséget ’s jó 
Ízlést terjeszteni, különböző karbelieket egymáshoz közelb vezet
n i , a’ közértelm ességet kifejteni, a’ díszes társalkodás kellemeit 
nevelni ’s igy a’ nemesb polgárisulást előmozdítni olly szent ezélok, 
inellyeknek örömmel nyílik m eg minden honfi kebel. Ugyané’ ezé- 
lokat tűzte ki magának közelebb múlt év ulólsó negyedében a’ P é 
csett fölállított p o lg á r i  egyesület is. T. i. szab. kir. Pécs városa 
néhány lelkesb polgári összeállván ’s a’ város körülményei szerint 
módosított pesli casinói szabályokat elfogadván, p é c s i  p o l g á r i  
c a s in o  nevet viselő társaságot alakitoltak. A’ kitűzőit szép czél 
varázserővel bírt a’ minden jó t, szépet, ’s nagyot bő áldozattal is 
előmozdítani kész pécsi polgárokra, ’s rövid idő alatt az egyesület 
olly helyzelbe julolt, hogy nem csak a’ szükségesekkel magát ellát- 
h a tá , hanem hazai ’s külföldi, összesen HO számú hir - divatlapot 
*s folyóiratot is járathat, sőt részvények állal Niczky György gróf 
urnák a’ főtérre néző diszes emeletes házát is m egvehető, hol sz. 
György napon túl, mint tulajdonában, m ég sikeresben eszközölheti 
nem es czéljait. Szives óhajtásunk, hogy e ’ p o l g á r i  szép nevű 
egyesület, melly minden rangkülönség nélkül minden jót ’s jelest 
hő kebellel fogad, ’s egy diszes koszorúba fű z , századokig virá
gozzék ! —

T e m e s v á r  feb. 9 k én : M egyénk a’ fogházában levő rabok* 
hasznos foglal atoskodlatásara , ’s a’ minden roszat szülő henyeség 
eltávolítására „dologház“ felállítást határozott el, ’s ennek folytában 
az intézet mikénti felállittathatására czélirányos terv • kidolgozást, 
’s elfogadható javaslat-készítést Ambrózy Lajos másod alispán elnök
sége alatt egy küldöttségre bizá. Nevezett alispán ur jól tudván, mi 
szerint szívesben áldozunk a’ közjó oltárára, ha áldozatunk kellem 
m e l, vagy haszonnal van összekapcsolva, a’ dicséretes czél létesí
tésére, most közel lefolyt farsangi napokat akarván használni, jan. 
26kán  városi tánezteremünkben nyilványos tánczmulatságot eszközlött, 
mit a’ temesvári közönség olly szives részvéttel fogadott, hogy a’ 
tánczmulatság’ bevételéből fenmaradt, ’s a’ dologház felállítására 
szükséges tőke nevelésére szánt m ennyiség 4 0 0 . frtot teszen pen
gőben, mi a* czél valósítására igen kevés ugyan , de kezdetnek ’s 
egy tánczmulalságtól e lég !“ —

A ’ pozsonyi tud. kerületben 1 8 3 |d ik i isk. évben 3 4 ,7 8 5  ta
nuló volt. —  183-fbm  pedig a’ budai elemi iskolában 4 8 7 ,  a’ 
pozsonyiban 4 3 1 , a’ többi városiakban 1 7 2 8 9 ;  a’ mezővárosiakban 
5 9 0 4 ;  a’ falusiakban 1 0 6 5 4 , mind össze 3 4 7 6 5 ,  és igy 2 0 a l 
kevesebb, mint 183yben. —  A ’ fensőbb tud* intézetek polgári 
pedig 183-fben köv. számmal vannak: a’ pozsonyi akadémiában 
5 6  másodévü, 4 8  első évű törvénytanuló, 5 7  másod, 9 0  első évű 
bölcselkedést-hallgató, mindössze 2 5 1  ; a’ nagyszombati érs. lyce- 
um ban 2 1  inasod-, 59 első évű bölcseik, halig ; összeleg 8 0  ;- a* 
váczi püsp. lyeeumban 4 0  másod- 81  első évi bölcseik, halig, össze
s e n ^ ! ;  a’ 21 gymnasiumban 5 6 4  m ásod-5 0 2  első évű human. 6 8 8  
negyed- 8 1 1  harmad- 98 1  másod- 1 2 4 4  első évű grammaíista, össze
leg  4 7 9 0 ;-  az akadémiai ’s lyceum i tanuló ifjúsággal együtt tehát 
5 2 4 2 ; melly szám 178al haladja túl a’ tavalyit. —  Honi tud. intéze- 
link száma legújabban a’ nváradi egyes, görög, püspök Vulkán Sámu
el által alapított belényesi gymnasiummal szaporodott.

A cs. k. hadiseregnél következő változások történtek: ő r- 
nagyokból alezredesekké le ttek : Mérveid Max gróf az 1 sz. császár- 
huszár-ezredtől 52  sz. Ferencz Károly főhg gyalogezrednél, ’s egy
szersmind Ferencz Károly főhg. segédje m arad t; W anka Thaddó 
4 7  sz. Kinski gyalogezredtől Ottinger József 4  sz. toscanai nagy hg, 
dragonyos ezredtől, ugyanott; Gábriel József a’jaroszlói katonaruha- 
biztosság igazgatója Brünnbe tétetett át ugyanazon hivatalra; Im hof 
Jakab b. a’ bécsi kát. kórház parancsnoka, helyét megtartva. —  K a
pitányokba őrnagyokká: Rasztich Dániel 4  sz. szluini határőr 
gyalogezredtől, egyszersmind fő parancsnoksági segéddé ugyanott: 
TegethoíT Károly 4 7  sz. Kinski gyalogezredtől; Roth János 3 8  sz. 
H augw itz gyalogezredtől; M ünchhausen Otto b. a’ 4  sz. toscanai 
dragonyos ezredtől, és De Rivé Bem ard 4  sz. W indischgrätz kön- 
nyülovag-ezredlől, mindnyájan ezredeiknél: Zichy Ferraris Victor 
gr. 1 sz. János főhg. dragonyos ezredtől a’ 4  sz. toscanai dragonyos 
ezrednél, egyszersmind a’ cs. kir. követséghez Romában; Boni

Angyal,a* 2 3  sz. Söldenhofen gyalogezredtől a’ 6dik őrsereg-zász- 
lóalj parancsnokává. — Kohut Károly alezredes és a’ gratzi kato- 
naruha-biztosság igazgatója Prágába tétetett át ugyané’ hivatalra ; A ra
tor Vincze őrnagy a’ brünni kát. ruha-biztosságnál a’ jaroszlói biztos
ság igazgatója le tt.— Lindenbicheli Rainer Károly Mátyás Barnabás 
őrnagy a’ 3 5  sz. F leischer gyalogezredtől, a’ Devary gránátos osztály, 
W engersky Eduárd őrnagy pedig a’ 3 8  sz. llaugw itz gyalogezredtől 
a’ Giessriegel granátososztály parancsnoka lelt. Zsurányi Hof- 
bauer Antal, nyug. őrnagy komáromi hely őrnaggyá. —  Nyugalmaztalak: 
Devary János 3 6  sz. Palombini gyalogezredtől őrnagy ’s gránátos- 
osztályi parancsnok alezredes czimmel és zsolddal, Giessriegel Antal 
őrnagy a’ 4 3  sz. Geppert gyalogezredtől ’s gránátos oszlályi parancs
nok szinte alezredes ranggal és zsolddal; Alberti János korvétt-kapitány; 
W ohlleben Károly kapitány a’ 3ik őrsereg-zászlóalja őrnagyi ranggal 
’s zsoldpóllékkal, Strandi János 1 0  sz. Mazuchell gyalogezred ka
pitánya őrnagyi ranggal; Böck Jó zsef b. ’s nyug. őrnagy zsoldpót- 
lékot nyert; Ritter András nyug. ezredes a’megürült E rzsébet-The- 
rezia katonai alapítvány-helyre jutott.

P O R T U G Á L I A .
A’ királyné következő beszéddel nyitá m eg m. h. 26kán  a’ 

cortesgyü lést: „U raim ! összegyüjtém alattvalóim nyilványilolt kí
vánsága következtében a’ portugál nem zet közönséges rendkívüli 
cortesét. 16  éve már, mióta illy je les gyülekezetnek tanúja volt P o r
tugália. Az 1 8 2 1  ki cortes, m elly az ország régi alaptörvényeit ’s 
a’ társas élet újabb szükségeit szem ügyre vévé, olly alkolmányt 
szerkeszte , mellyet bold, em lékezetű nagyatyám önkényt elfoga
dott. Néhány hónapi tapasztalás után változtatásokat kívánt abban té 
tetni a* nép egy része, más alkotmányos országok intézkedésivel ösz- 
szehangzólag. Föns, nagyalyám nem teljesitheté éltében az 1 8 2 3  
máj. 3 lé n  kiadott nyilatkoztabeli Ígéreteket. Ennélfogva nem szűnt 
m eg az 1 8 2 2 k i alkotmány a’ portugálok em lékezetében, és szi
vükből nem halt ki, habár, mint az ország alaptörvénye, elveszett is az. 
Midőn föns. atyám kirátyszékre ju to tt, alig volt rem ény ez alkot
mány föltámasztására. E ’ nagy sz ivü , je les fejdelem azonban, a ty 
ja emlékét tisztelve kihirdetteté az 1 8 2 6  apr. 2 9k i chartát, mellyet 
a’ nem zet legnagyobb lelkesedés kitöréseivel fogadott. Nem aka
rom fölszaggatni az alig béhegedt sebeket a’ szerencsétlenség és 
vétkek időszakának rettegtelésire em lékeztetés által. 0  cs. fö lsége, 
néhány törvényszerető portugállal, az újabb idő legíényesb vállala 
tát foganatosító. Leverte a’ isarnoksago t, átadá nekem  a’ bitorlóit 
királyszéket, a’ nyomatás alul fölszabadított nem zetnek pedig a’ 
szabadságot; *s miután e’ nemes küldetésben e ljárt, föiszálott az iga
zak honába. —  Azon okok, mellyek a’ sept. 9ki és lO ki tö rtén e
teket szü lék : mindnyájok előtt tudvák. A ’ tisztes portugál nép azt 
hívé: szükséges visszatérni a’ törvényes hatalom forrásához; de a’ 
bajok orvoslása ’s a’ szenvedések enyhítése tekintetében, az alkot
mányadó cortesre függeszté szemeit. Különös örömmel látom je 
lenleg magamat a’ nem zet képviselőitül környezve. H iszem , hogy 
alkotm ányszerü intézvényinkben olly változtatásokat teendőek , 
millyeket az ujabh szükség, tudalom , és mostankor meg-kiván. 
íg y  megerősitendik a’ közös szabadságot és jó lé te t, e’ czélt, melly- 
re  minden gondolatom ’s ügyekezetem  feszül.“ M egemlíti azután 
e ’ b eszéd , mikép némelly szükséges változtatásokat kénytelen volt 
tenni a’ korm ány, mellyeket megítélés végett a’ cortes ebbe te r
jeszt. Különös figyelembe ajánlja a’ pén zü g y et, ’s a’ kormány ré 
szérül lehető legnagyobb gazdálkodásrul ad biztosítást. Végre a ’ 
külső udvarokkal fönálló barátságos viszonyokrul értesíti ’s azon bi- 
zodalmas nyilatkozással fejezi be , hogy bölcs belátásuk ’s hazasze* 
retésük a’ hős nemzet szabadságát ’s függetlenségét biztosilandják,
mi ő fölségének is legfőbb óhajtása.

Múlt h. 25kén  a’ legvakmerőbb gyilkolási szándéktul indít
tatva egy nagy darab kővel akará agyon dobni Ferdinand hget (a’ k i
rályné férjét) bizonyos M ercier nevű franczia. Ugyanis midőn a’ hg 
Dillon vicomte rokona, Bacon tábornok ’s több más udvarnok kísé
retében a’ mondott napon délutáni 4  órakor vadászatból, ’s legköze
lebb az Ujada parkból visszalovagoltakor a’ Necessidades palotába vivő 
del Sacramento utczába kanyaróit: követ hajított ellene M ercier, ki 
n’ szegleten kélségkül ezen czélbul várakozott. Nem találván el a’ 
hget, futásnak iramlott; de az őt üldözőbe vett kísérők egyike, Story 
u r állal egy boltban elfogalék, hová az üvegajtót bezúzva, ’s ez által 
tetem esen sebesülve rohant. A ’ városi iiszthatóság poroszlóinak á ta 
datván, *s a* hg személye megtámadtának okárul kérdeztetvén, igy vá
laszolt: „ Csak azt bánom, hogy fegyverem nem volt, hogy őt kivé
gezhettem  volna. “ Az őrtanyárul egy levélkét intéze tesvér bátyjá
hoz, ki tiszti rangban áll, ’s tudató vele elfogatását. Levélkéjében töb
bi közt e ’ kifejezés fordult elő : „ M eg akarom változtatni helyzete
met. “ Ugyanazon személynek vélik őt azzal, ki a’ m. h. 17kén a>
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Necessidades palotába menvén egyik ministernek azt monda, hogy a*
József-utón összeesküvést tud, niellynek czélja : következő nap m eg
gyilkolni a’ királynét, midén férjestül a’ daljátékba menend. E ’ 
nyilatkozás következtében nyomon fürkészést rendeltek, de semmit 
nem puhatolhatván ki: a’ jelentő személyt őrültnek gondolák. A’ 
királyné megjelent másnap férjestül a’színházban, hol őket szokott lelke
sedéssel fogadók; és sem olt léte sem visszatértekor nem intéztetett 
maga vagy kísérete ellen legkisebb megtámadás is.

Egy kir. végzemériy 3 0  zászlóalj gyalogság és 6 ezred lovas
ság fölállittatását rendeli. —  A ’spanyol kormánynak Bilbao iránti m a
gaviseleté példájára következő czimet ruházott a’ királyné P orto ra: 
v a’régi, igen nemes, mindig hű és gy őzhetlen város.“ Angara-ra ezt: „a’ 
hősiség városa,az igen nemes,hív és állhatatos; “ Praya-ra pedig: „ az igen 
jeles, a’ győzelem városa.“ A’ Tájon m ég most is 6 angol és 2 franczia 
hajó horgonyoz.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi levelek szerint, a’ fonál ló ministeriummali elégület- 

lenség napi ul napra kitünőbb; de mind a’ mellett i s , hogy némelly 
oldalrul fenyegetőzve kelnek ki ellene, más oldalrul pedig annak 
részletes ujultát valósággal megtörténtnek hirdetik: nem csak nem 
engednek a’ közkívánatnak, sőt hathatós eszközökhez folyamodnak 
további fönállhatás végett, ámbár azok síikére csupán az utóbbi történe
tektől függ. Tudjuk, hogy Narvaez elbocsállatását kérte, mert az 
ideigleni hadminisler a latt, ki Isturiz ministeriuma ellen összees
küdt volt, egyáltalán nem akar szolgálni. A’ hadminister Cuenzába 
parancsoló el őt a’ fővárosból, ’s neki engedelmeskedni kelle , 
noha azon pillanatban, midőn egy csendbiztos az őt Cuenzába vi
endő kocsival háza előtt m egjelent: épen nadályokat raklak rá. 
Látszik ebbül,hogy őt ugyancsak üldözőbe vették ellenségei, A laix pedig 
mindegyre bitorolja a’ kormány daczára fölvett parancsnokságot.-— 
Narvaez abban hibázott, hogy katonáit elhagyó, kik védelmére min
denkor készen valónak, ’s kiket a’ kormány, Narvaez tőlük eltá
vozta utáni elégületlenségök miatt más ezredek közé osztatott. A’ 
madridi nemzeti katonaság egy része éji hangászatot akart adni 
Narvaeznek, mielőtt ez a’ fővárosból elviteték; de a’ kormány rend
szabást lön ennek meggátlására, egyszersmind azon hirt támaszt
ván, hogy a’ ministerium ellen összeesküvés intéztetik. Ennek kö
vetkeztében számos elfogatás történt ’s mintegy 8 0 ,  részint car- 
lospártiságrul, részint az estatuto-hoz szitásrul gyanúba vett sze
mélyt parancsoltak el a’ fővárosbul 2 0  mérföldnyi körület-távol- 
ságra. — 25ik  óta, midőn az uj kávéháznál összetódult néptömeg 
ezt kiáltozó: „L e  a’ ministerekkel! Le Mendizaballal “ mindenütt 
megkettőzteték az ő rséget, ’s éjenkint az egész r. katonaság vala
mint a’ polgáriak egy része is mindig fegyverben van. Leggono
szabb a’ ministeriumra nézve az, hogy önmagával is meghasonlott. 
Midőn minap Lopez, mint követ, a’ hadi és törvényhozási biztos
ság ülésében azon indítványt tévé, hogy ne csak a’ gazdag kiván- 
dorlottak (mint O suna, Miraflores, Toreno ’s a’ t,) hanem általában 
minden hajdani procer javai koboztassanak el a’ hazafiak között ki* 
osztandas végett: azt kérdezé tőle Sancho követ: ha nála van e 
fegyvere. M iért? tudakozó amaz. „A zért, úgymond Sancho, m ert 
előbb keresztül kell engem szúrnia, mintsem ez indítványban m eg
egyezzem.“ Er re kénytelenülve Iálá magát a’ ministerelnök Lopezi 
betegnek nyilatkoztatni, ’s mint mult lapunkban említők, húsz n a
pig hivatalátul fölmenlettnek nyilatkoztatni, hogy ez időközben hagy- 
mázi forrósága kihűljön. Mint mondják, Calatrava m ég azt is m eg
ígérte az angol követnek, hogy mihelyt ez kívánja, tüstint aláirandja 
Mendizabal elbocsáltatását; de e ’ tárgyban Villiers még utasitást vár 
lord Palmerstontul. Mostan jőve köztudomásra a’ minisleriumnak 
azon balfogása is, mi szerint magát Espartero iránt olly igen visszás 
helyzetbe állitá az által, hogy mielőtt ez még Bilbaot meghódító, 
az egész éjszaki hadsereg parancsnokságátul meg akará őt fosztani, 
’s mint ügyetlen vezér helyébe Sarsfieldet ki is nevezte. —  Midőn 
most ezt a’ betegeskedő Espartero megtudó, azt jelenteié a’ minis- 
teriumnak: ő kész leend mintközvitéz szolgálni ama’ szeretetre m él
tó hadvezér parancsnoksága alatt. —  Cabrera rabló csoportja foly
vást űzi dulongásit a’tartományokban. —  Bilbaoban legközelebb több 
Ízben tartottak hadi tanácsot; de sükere nem mutatkozék. liehet, 
hogy Espartero teljes fölgyógyulását várják. Különben meg nem 
magyarázható e* szörnyű lomhaság, mellyben a’ 2 8  számteljes zász- 
lóaljbul ’s 4  ezer lovasbul álló hadsereg tesped. —  A’ porlugáli se 
gédsereg olly utasitást kapott, hogy az eddiginél kitünőbb hatással 
munkálkodjék.

A’ cortes, melly minap egyházi gyűléssé akart változni, a' 
közvéleményben naponként alább sü lyed , minthogy az időt legcse- 
kélyszerübb tárgyakkal bibelődésre,p. o. rang’s czim zet- osztogatásra 
’st. e. pazarolja,’se ’kép igazi folyamodás-vizsgálati biztossággá törpül. 
Mondják, hogy f. hónap közepéig szándékozott bevégezni az illető 
biztosság azalkotmányjavitásra czélzó mindennemű indítványok m eg
vizsgálását. Legújabb tudósítások szerint, ezt valósággal teljesítette 
is, ’s nem sokára elibe terjesztendi a’ cortésnek.

Narvaez egy védiratot bocsóta ki nyomtatásban, önigazlása 
végett. Benne többi közt azt is nyilványitja, hogy nem panaszké
pen emeli föl szavát, ’s nem azért, mintha önigazlása által magá
nak kegyelmet vagy jutalmat akarna eszközleni, hanem hogy le
mossa a’ szennyet becsületérül, melly neki életénél is drágább. 
Madridi levelek azt erősitik, hogy maga a’ kormány adott Alaixnek 
titkos utasitást az iránt: ne engedje át Narvaeznek a’ parancsnok
ságo t, ’s ezt azért, mivel ennek politikai szövevényilül tartott. Ezt

némileg azon körülmény is látszik igazolni, m ert Madridban lé te 
kor titkon minden látogatója följegyezteték, kik közt az „ifjú Spa
nyolország“ több tagjai is valónak. —  A ’ nem zetőrség nagy rész
vételt mutatott az udvar kegyébül kiesett tábornok iránt.

Az Espanyol következő m egjegyzést tön Guizotnak a’ fran- 
czia követkamrában mondott, spanyol ügyet tárgyazó beszédére : 
„Kitetszik Guizot ur beszédibül, hogy az 1 8 3 3  óta egymásra kö
vetkezett franczia ministerségek folyvást szép ígéreteket tőnek , 
olly kikötéssel, hogy tőlük azoknak betöltése soha se követellessék, ’s 
hogy soha sem átallották magokat szerződések állal lekötelezni, 
mellyeknél azonban magoknak mindig föntarták azt, hogy soha 
sem teljesitendik. P ed ig — igy fejezi be végre észrevételeit a’ m on
dott lap —  ügyetlenséget bizonyára nem tehetni föl a’ fr. ministe- 
riumról: ennélfogvást azt kell nyilatkoztatni, hogy rendszere nem 
egyéb, mint machiavellismus és erkölcstelenség.

Az éjszakamerikai egy. statusok uj követe Caton ur m. h. 
28kán nyert bejárulást az igazgató királynéhoz.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ követház jan. 3 1 én az t határozta, hogy mindazon esetben 

midőn valamelly község mairje (bírája) állandó rendeletet (statútumot) 
hoz, azt, mielőtt törvényes kötelező erővel birna, a’ megyei alispán
hoz köteles beküldenie, ki azt vagy megsemmitheti, vagy felfüg. 
gesztheti, ’s csak egy hónap múlva jöhet hozatása után életbe. Mi
vel e ’ végzés hoztakor a’ követházban nem volt meg a’ kívánt tag
szám, hosszas vita támadt; valljon megállhat é ama’ végzés vagy 
nem ? A’heves vitatásnak az lön vége, hogy a’ határozat, mint h o z
va volt, megmaradt. Azonban a’ hatósági törvényjavaslat vitatási foly
tatását 4 óra felé félben kelle szakasztani, mert a’ szükséges szám 
hijányzott. Dubois de la Loire inferieure nyilványos botránynak 
kiáltotta ki, hogy a* kamra olly közérdekű’s fontosságú tárgyat illy 
menthetetlen hanyagsággal fogadott.

E gy kir. rendelés jan. 3 lrő l fölhatalmaz egy névtelen társa
ságot Montbrisonban vasut-épitésre Montbrison és Montrond közt.

A’ követházban folyvást a’ helyhatósági törvényjavaslat vitája 
forog szőnyegen. Febr. lén  a’ maire hivatalköre volt a’ tárgy. Töb
bek közt a’ biztosság azt is javasló, hogy joga legyen a’ mairenek 
a’ rendőr-biztosságra három jelöltet ajánlani a’ kormánynak. A’ bel- 
minister e ’ javaslatot a’ közrendőrség és köz-pontosítás érdekéből 
igen ostromló, Cherbette ellenben buzgón védé. A ’ kérdés ez ülés 
alatt nem döntethetett el. Mi csekély figyelemmel ’s részvéttel ki
séri a’ követház e’ főfontosságu vitákat , tanú azon uj körülmény, 
hogy e* napon a’ követek főleg azon két órával foglalkoztak, mel- 
lyek az elnökszék két oldalán függnek, ’s mellyek közül egyik egy 
órával járt későbben mint a’ másik.

A ’ felső és alsó rajnai lap szerint azon szökevény vádlottak
ra nézve,kik az oet.30iki összeesküvésbe bonyolultaké most önkényleg 
törvény elibe állottak, épen ezen önkényleg előállás miatt többé nem 
lehet kérdés makacssági bánásról, ’s azon pillánál tói fogva , mellyben 
a’ törvényes Ítéletnek hódolni készek, úgy tekintetnek , mint akár 
melly vádlottak, ’s az esküttszék őket az első vádlottaktól egészen 
függetlenül itélendi meg. De a’ bíróságra nem az utóbbi ülés eskütlei 
lesznek megbízva, hanem egészen mások. Ezen esküttszék febr. 
13án fogja ülését tartani. Azon határozás, mellynél fogvást az előb
biek fölmentettek, az említett lap véleménye szerint, legalább tör
vényesen, semmi befolyással sem lehet azokra, kik az uj esküttszékel 
alakitandják. —

Az influenza a’ párisi újságszerkesztőket is nyakon fogta. S t 
Marc-Girandin a’ jour. des Débats főszerkesztője, és Janin Gyula an
nak első lapozója (feuilletoniste), mindketten a’ náthahurutlázban 
feküsznek; a’ Courier Fran^ais nem kaphatott elegendő számú szedőt; 
a’ Paixnél egyedül Fonfrede viheti a’ to lla t; a’ Constitutionnelnél va
lamennyi szerkesztő nyavalyás ’s az egész szerkesztés ügye alnok 
(subordinírt) kézre jutott. A ’ sütők nem kaphatnak elegendő em bert 
azon kenyérmennyiség előállithatására, mellyet Paris töm érdek népes
sége naponkint fölemészt. A’ törvényszékek nagy része felfüggesz
tette üléseit, részint egészséges bírák , részint ügyvédek hijánya miatt. 
A ’ csarnokon is nagy hézagokat lehete venni észre.

A N G L I A .
A ’ parliamenti vitatásokat a’ válasz felírás fölött jan. 3 lén  

ezekkel egészítjük ki. —  Bowring dr. beszéde, mellyben főleg a’ 
franczia politikát támadó m eg Spanyolországra nézve, így hangzott: 
„Bármilly nehéz, mint tudva van, a’ franczia határon keresztül va
lamit Spanyolországba átcsempeszteni , a’ carlosi sereg m ég is 
nagy segélyt tudott magának Francziaországból szerzeni, mind é- 
lelem ben, mind hadiszerben, a’ négyes szövetség határozati daczá
ra ,  melly által Francziaország a’ .királyné őszinte segítésére köte- 
lezé magát a’ spanyol népügyben’s a ’t. A’ felső házban W ellington hg 
tagadó, hogy Irlandban csönd uralkodik m ostan, mint álliták : spa
nyolországi politikáját támadta m eg az angol kormánynak. M el
bourne kelt föl felelni a’ hgnek , ’s elsőben i§ örömét jelentvén a- 
zon , hogy a’ megnyitó beszédben érintett közös czélok iránt csak 
egy vélemény uralkodik a’ pnrliamentben, bármi különbözők is a’ 
szempontok a’ külön rendszabályok iránt; azután beszédét igy foly
tató : „Ns barátom mögöttem (Fingal gróf) azt nyilványitotta, az ó 
meggyőződése szerint Irlandban most nagy nyugalom uralkodik. Ns 
barátom ismeri azon országot, benne lakik, ’s most épen onnan jó. 
A ’ ns. hg azt h iszi, hogy kivételek vannak e ’ nyugalomra nézv e ; 
’s én m egengedem , hogy a’ tizedügy tetem es kivételt képez. Szint
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úgy nem átallom nyilatkoztatni, hogy csak nagy sajnálattal látom 
a’ nemzeti egyesület létét. (Halljuk!) Őszintén nyilványitom , hogy 
a’ fölállillalása mellett felhozott alapokatelégteleneknek tartom. (T et
szés az ellenzéstől.) Szintúgy m egvallom , hogy ezen , mint minden 
illy nemű gyűlésben, ollyan dolgok is történték, m e lle k e t legalább 
nem javalltatok. (Ism étezett tetszés.) Ha azonban a’ ns ligazt bizo
nyosa , hogy ezen egyesület rendbontással ’s összeesküvésekkel 
fenyeget, azt meg kell jegyeznem  , hogy az irlandi nemzeti egyesület 
tanácskozásai nyíltak,’s világosak, mint a 'n a p , ’s egész világnak a’ fö
delekről hirdetvék. Átalón ez egyesületben semmi ollyast nem lá
tunk, mi a’ ministerekel gátolhatta volna állíthatni, hogy Irlandban 
olly nyugalom uralkodik, miilyen szerencsétlenségre ez országban 
előbb igen szokatlan volt. Ez egyesület határozati meg nem zavar
jak azt ’s a’ t. Tanácslanárn tehát a’ ns lordoknak : ne hagyják 
Kdeiket azon lárma által inegcsalalni, melylyet sajat szájok okoz 
( Nagy kaczaj.) , nehogy nyelveik ezen hangos lármáját csal- 
hatlan bizonyságul vegyék , mintha számuk megszaporodott volna. 
A’ számítás rende, melly egy bizonyos pártra nézve olly igen 
fontos, náluk nem ollyan jól igazgaltalik , mint más osztálynál, 
úgyhogy számításaikban tán mindig csalatkoznak. Szeretném  ne
kik tanácsiam: néznék m eg, mennyire becsülhetik ők magok e’ 
lárm át, úgy , hogy előbb bizonyosak legyenek: valljon valóban 
megváltozott e a’ nyilványos vélem ény, mielőtt arra határozott lé
péseket lehelnének. En a’ ns lordokat a’ túlsó oldalon bizonyosak
ká tehetem , hogy épen ellenkezőt hallottam, t. i. hogy számításaik 
hibásak és pártjok száma legkevésbé sem szaporodott. Kérem tehát, 
nyugotlan vizsgálják magukat, hogy illy fontos ügyben , bizlosb 
végzést hozzanak. Ismétlem e’ szerin t: aránylaglrlandbannagy nyuga
lom uralkodik, ’s én bizodalommal pillantok a’ jövendőbe, melly- 
löl e’ nyugalom folytatását és szilárdítását reményiem .“ —

A z  alsóházban febr. 2án több rendű indítványt hoztak elő. 
Stanley a’ kincstár egyik titoknoka (kit nem kell Stanley lorddal 
fölcserélni) J. Russell lord a’ belniinister nevében je len té , mikép 
a’ m inisternek szándéka feb. 7én törvényjavaslatot terjeszteni elő az 
irlandi községi hatóságok kijavítására; 9én pedig szegényitörvények 
létesítésére Irlandban ; 1 6án az egyházi biztosak állal tett javas
latok valósítására ’s az egyházi adók iránt. Az attorney general két 
törvényjavaslatot jelente, egyiket az adóssági fogság ellörlesztése „ 
másikat a’ választók följegyzése iránti javítás ügyében. Grote in
dítványt lön titkos szavazás iránt a’ parliamenti választásoknál; W il
liam: a’ parliamenttartás ideje megrövidítésére; Clay: a’ gabonatör
vények eltörlesztésére; W ard: a’ lordok háza kijavítására; Hume : 
a’ választási költségek szabályoztatására, a’ szárazföldi és tengeri 
seregben imént lelt előmozdítások jegyzéke előmutatására,’s a’ válasz
tásjognak minden házbirtokosra egyformán kiterjesztése iránt; Ew art: 
a’ majorátusok eltörlesztésére; E. Lushington: a’ püspökök eltávolít- 
tatásukra a’ felső házból; Buncombe: azon törvény eltörlesztésére 
mellynél fogva minden választónak, ki adójával tartozék, választójo
ga fölfüggesztetik, ’s azon a’ lordokat illető jog eltörlésére, m elly
nél fogva szózatjaikat más lordokra is ruházhatják.

A ’ felsőházban feb. 3án Hrougham lord az edinburghi dis- 
senterek kérelmét az egyháziadó teljes eltörlesztésére benyújtván 
azt nyilványílá: mikép ő a’folyamodók óhajtásához őszintén ragaszko
dik, ’s rem ényű, hogy annak megfelelő törvény mind a’ két házon 
álmenend. Brougham azon k érd ésére : valljon elhatározta e a’ kor
mány a’ hamisításra rótt halálos büntetést megszüntetni? azt feleié 
Lansdovvne lord titkos tanácsi elnök, hogy társaival arról m ég nem 
értekezhetett, azért m eg sem mondhatja, minő irányt veend abban 
a’ kormány. Miután e ’ minister több kérelm et előadott a’ dissente- 
rek részéröl az egyházi adó teljes eltörlesztésére, Conningham marq. 
átnyujtá a’ lordkanczellárnak a’ király válaszát a’ ház felírására, ki 
azt felolvasó mint következik: „M ylordok! köszönöm Önök dicsé
retes és tiszteletteljes föl írását. Számolok Önök hűségére személyem 
iránt ’s buzgóságukra a’ nyilványos szolgálat mellett. “ Broug
ham lord erre törvényjavaslatot nyújtott be az egyházi jövedelmek 
egy szem élyre v. kézre halmozása ellen ’s az illető lelkészeknek tiszt
helyeikről (plebaniájaikból) tóvollélük ellen. E rre  a’ ház elhalasz- 
tatott. — A z  alsóházban szinte feb. Bán W halley je le n té , hogy 
ó május 4én indítványt teend az  a b l a k a d ó  megszüntetésére. —  
Sergeant Goulbourn bizonyos kérdést intézvén J. Bussell lord
hoz az iránt , mit M elbourne lord a’ felsőházban az irlandi 
nemzeti egyesületre nézve m ondott: Russell lord a’ választ elhárító 
m agától, mondván, hogy kereken tagadja bármellyik tagnak azon jogát, 
mellynél fogva őt a’ másik házban történt dologrul kérdőre vonhas
sa. „Bár mit mondottak, igy szólt Russell lord, ’s bár mint Ítéltek 
is a’ másik házban az irlandi nemzeti egyesületről, ez nem ad okot, 
melly bői felhatalmazottnak hihetné magát valaki tőlem lélekism ére- 
tem titkait kérdezni, (harsogó tetszés, melly be különösen O’Connell 
élénken vegyük.) H a a ’ tisztes tag jövő kedden megjelen az ü lésen , 
alaposan megtanulhatja ismérni gondolatimat nem csak a’ nemzeti e- 
gyesületriil, hanem IrlandróJ áltáljában, mert akkor törvényjavaslatom 
előterjesztésénél az irlandi helyhatóságról szempontimat világosan meg 
fogom fejteni, ’s nyilatkozáson mellett híren megállandok; de ma 
minden közelebb vitatást erről mellőznöm kell. (tetszés.) Goulbourn 
azt válaszoló: llly felelet semmi felelet. Hume m egjegyzé: a’ parlia
ment évkönyveiben nincs hasonló lélekisméreti kérdés. —  Ha az e l
ső minister a’ másik házban hasonló kérdésre kimondotta véleményét, 
azzal nagy gondolallanságot követelt el. (hangos Halljuk! Halljuk! 
és zajos tetszés az ellenzési oldalon.) „Mi engem illet, úgy monda,

én ezen egyesület minden tetteit általányosan helyeslem. Véleményem 
szerint azon kegyetlen igazlalanság után, mellynek Irland az utolsó 
ülés végével áldozatja lön, ő tartotta fen egyedül Irlandbana’ nyugal
mat. (halljuk!) O’Connell: Kevés gondunk arra, mit mondhatott az e l
ső minister az irlandi egyesületrül a’ másik házban. Szavait kétség
kívül tulzolták; én csak annyit mondhatok, hogy én, mint ezen egye
sület tagja, minden határozatit, mellyek haszna mérhetetlen , telje
sen jóvá hagyom. A’ kalholikus egyesület tagjai között nem számlála 
többet mint 14  protestánst, a’ nemzeti egyesület pedig többet 
tagszáma egy harmadánál a’ protestáns felekezetböl, ’s ezek 
többnyire gazdag, mély befolyású’s belátásu müveit férfiak. De szá
muk- növekszik is naponként, (tetszés.) Ez legbiztosb jele annak , hogy 
Irland végre visszanyerendi rangját a’nemzetek közt, ’s csakugyan nem 
viseli többé gyalázatos példányképét olly országnak, melly egy 
párt, ’s egy egész nép között van megosztva, (nagy tetszés.) Ezen 
egyesület, melly világos napon tanácskozik és végez, az Irlandon 
elkövetett, ’s gúny által súlyosított igaztalanság mély érzetéből táma
dott. (Hangos tetszés az irlandi tagok részéről.) De Irland meg van 
híva visszaszerzeni jogát; ’s ha ez még tovább is meglagadtatik tőle, 
enmagát fogja igazgatni, és saját parliamentet nyerni. Az uniónak 
nem szabad többé üres czimnek lenni, ’s hét millió em ber majd csak 
tud magának igazságot szolgáltatni, ha elég oktalanok lennének m eg
tagadni tőle. “(Teszés.) Shaw  szemrehányásokat tön az egyesületnek, 
hogy dictatori hatalmat bitorol magának, ’s unio-felbontásra, ’s a’p ro 
testáns egyház megbuktatására czéloz Irlandban ; mire O’Connell é le 
sen válaszolván, J. Russel 1. sajnát fejezé ki azon, hogy e’ közbe* 
ötlött kérdésen vita támadt, holott febr. 7énhatárzoltabbankifejezhetik 
majd magukat. —  A ’ tanácskozásnak ez által vége szakadt. Ezután 
M orpeth lord többrendü törvényjavaslotot terjesztett elő a’ nagy es
küdtszéket tárgyazólag Irlandban; a’ fő ügyész pedig szintezi a’ ká
romlásra és csend háboritásra róni szokott büntetésekről S k ó c i
ában. —

A ’ M. Post jelenti Dublinből jan. SO ról: „A z irlandi tagok 
majd mindnyájan elutaztak már Londonba, azon néhányat kivevén, 
kiket betegségük tartóztatott le. —  Itt igen nyugtalanító jelenés törtéi * 
jan. 28án éjjel Batty circusában. A’nép t. i. a’ karzaton O’Connellt él- 
teté, a’ conservative); pedig „conservativ tűzzel“ feleltek, mire ösz- 
szekaptak. Az oconnelliták kirohantak az utczára, köveket szedtek 
’s a’ circusba visszatérvén azokkal dobállak elleneikre. Az őrkatona
ság végre közbe járult, de mind a’ m ellett is súlyos sebesítések tö r
téntek. Egy urnák karját törték el, sok másnak fejét lyukaszták b e .—  
A ’ Dublin-Post szerint ismét három irlandi peer, úgymint Howth 
és Arran grófok, és Xelterville viscount irta Leinster hg ellenm on
dását alá a’ protestáns gyűlés végzései ellen. —

Sharman Crawford O’Connellnek túlzó radical ellenese alsó 
házi helyét, mint Dundalk követe le telte , m ert az ottani választók 
nem helyeslék nézetét. 0  ugyan is arra szólítá föl őket, hogy tiyi 1 - 
ványos gyűlést tartsanak, mellyben alkalma legyen neki nézeteit az 
egyház javításról megfejteni. A’ helyett azonban választóji nélküle 
jöttek össze, ’s utasítást szabtak képviselőjük számára. Egyik utasí
tási czikkjök igy szól: „ha olly törvényjavaslat terjesztetnék elő, 
melly az utolsó ülésbelihez csak hasonlít is, azt támogatnia kell 
Midőn Crawforddal e ’végzést tudaták, azt nyilatkoztató, hogy az szem 
pontival ellenkezésben áll. 0  t. i. teljes tized-eltörlesztést sürget ’» 
félszeg rendszabályokról hallani sem akar; és sajnálta e’ végzés lé 
tesültél a’ nélkül, hogy neki alkalma lett volna nézeteit védelmezni. 
E z által azon fájdalmas szükségbe érzi magát helyezve, hogy kö
vetségéről lemondjon. Nem is kételkednek, hogy e’ túlzó radical he
lyébe O’Connell híveinek egyikét választják meg.

Egy öreg féldijas hajóhadnagy panaszkodik az Állasban, hogy 
a’ tengerész osztályban utóbb történt előmozdításkor 1 2 0  admiral és 
7 2  hajókapitány nyert dijpótlékot, a’ többi tisztlépcsőbeliek közül pe
dig csak 2 5  mozdíttatott e lő , és pedig minden tekintet nélkül a’ szol
gálati időre; holott 8 0 0  hadnagy van 2 5 — 56 szolgálat évvel, kik 
közül némellyek többet láttak a’ szolgálatból, mint az admiralok nagy 
része ; de kiknek nincs egyéb ajánlásuk mint épen szolgálatéveik!

A’ Cityben aláírás nyittatott Bilbao (spanyol) város utolsó os
troma alatt elhullott vitéz védelmezőinek özvegyei és árváji számá
ra szép sikerrel. —

N É M E T O R S Z Á G
Mivel Poroszországban is szoktak országgyűlést tartani, ’s 

a’ kormány most igen fontos tárgyakat terjeszte a’ felség elibe, a’ 
király valamennyi tartományban ország-vagy inkább tartom ánygyü- 
lést hirdet tartatni; mihezképestBrandenburgban, Pom m eraniában, 
Posenben, Szászországban, és Sziléziában január 2 9 én  nyittatott 
m eg az illető tartom ánygyülés; Vestphaliában pedig február I9én. 
A ’ rajnai RRet csak májusban híják ö ssze , mivel ezen hónap ott 
legalkalmasb tartománygyülésre saját kivánatjok szerint.

A ’ Hamburgi Correspondent szerint az általunk is említett 
John Low lher ügye , ki ludnillik csalfa bizománylevelekkel ’s váltók
kal tetem es csalásokról vádoltatott, ’s azokban el is m arasztatott, 
Hamburg város tanácsa által jan. lö á n  elitéltetett hat hónapi fog
házra, erejéhez szabott köz munka m ellett; ki fog egyszersmind 
bitófához álliItatni, büntetése kiállandása után pedigkiparancsoltatni a’ vá
rosból, ’s Angliába vitetni. —

Ludwigslusti tud. szerinte m agasságaa’ m eklenburg-schwerini 
nagyhg f.h. 1 sőjén tudő-gutakövétkezésiben meghalálozott. F rid rikFe- 
rencz nagyhg. lT 5 6 b an  született, ’s élete 81dik, uralkodása 52ik 
évében múlt ki. Harmadéve ünnepié 5 0  éves uralkodása félszázados
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korát. Helyére Pál Fridiik koronaörökös főhg. lépénd, ki a’ bold, 
em lékezetét hathónapi gyásszal tisztelni parancsoló.

A’ görög király, ki uj hitvesével Missolounghi gr. név alatt 
utazik, Veronában csuzos fogfájásban veszteg le’s a’ tovább utazha- 
lásban gátolva volt.

S C H W E I  Z.
St, Galleni tudósítás szerint IV Gusztáv, néhai svéd egy kori 

király, ki „Gusztavsolm ezredes“ név alatt már régóta tartózkodott 
St. Gál lenben, febr. 7én rövid betegség után élte 59ik évében nyál
ka- gutaülésben meghalálozott. —

A’ berni alkotmánybarát így i r : „ Mazini és Hiiflini testvé
rek jan. 1 2 kén megérkeztek Londonba. —  Luzern kistanácsa vala- 
mennyi kormánytanácskozás részletes áttekintését hónaponként köz*- 
lendi egy hétilap által.

N E  M E T A L F Ö L D.
A ’ belga képviselőházban febr. Íjén  a’ tengerészet költségei 

jővén vitatás alá, mivel több tag oda nyilatkozék, hogy belga tenge
részetet kellene alkotni, ’s rendes hajósereget tartani, Gendebien a- 
zon választ adá, hogy Belgium, mostani helyzetében tetemes hajóse
reget nem alkothat, m ert azt Anglia tüslint ellenzendi ’s Antwerp- 
böl a’ szerződések értelme szerint úgy sem alkothatni hadrévet. Taná
csosabb azért is kedvezőbb időkre várni, mellyekben Belgium nem 
lesz olly annyira függő Antwerptöl. —

Brüsselből jan. 28ről írják: „Már több év óla országunkban 
közös azon panasz, hogy számos hamis házasság köttetik, mi által 
a’ katonáskodni köteles fiatal em berek e ’ kötelesség alul fölmentet
nek, mivel csak a’ nem házasok tartoznak katonaságba lépni. E ’ go
nosz ’s a’ nyilványos erkölcsiségre igen rósz befolyással bíró szokás 
olly annyira közössé vált m ár, hqgy egyedül Namur tartományban 
1 8 3 0  és 1 8 3 5  évek közt G8 ollyan házasság köttetett, melly 
állal az illető fiatal ember csak a’ katonaságtol akart megmenekedni-, 
m égpedig 18-— 19 éves fiatal emberek ’s GO , 70 , 8 0 ,  9 0 ,  észt. 
asszonyok közt; sőt egy épen kilenczven kilencz és fél észt. asszon
nyal is, úgy hogy már példa beszéddé vált: minél idősb az asszony, 
e’ végre annál jobb. A ’ kormány e’ tekintetben törvényjavaslatot te r
jesztett a’ képviselő ház e lé , melly e ’ bolránkoztató visszaélésnek 
véget vessen, mit méltán óhajtani.“ —

A M E It I K A.
Az elnök ismét egy üzenetet b o csá to tta ’ congressushoz, 

mellyben Texas ügyérül értekezik amerikai bőséggel ’s világos
sággal. Többi közt azt mondja, hogy az egyesült statusok v ég re 
hajtó hatalma Texas elism erésire nézve sem m it sem te tt, ’s most 
a’ eongressushoz visszaküldött okleveleket sem  kisérte volna sem 
mi m egjegyzéssel, ha a’ congressus mind két háza következő 
végzést nem hozott volna múlt ü léséb en : t. i. J5hogy az egyesült 
statusok Texas függetlenségét azonnal elisinérendik, mihelyt ott 
ollyan polgári kormány létesül, melly képes egy független kormány kö
telességeit teljesíteni.“ A ’ congressus részéről bizonyított illy érdek 
Texas függetlensége m ellett szükségessé teszi, hogy az elnök előadja 
mind azon okot, mellyek arra bírák a’végrehajtó hatalmat, hogy Texas 
ésM exico közt előbbi állását megtartsa. „Valamelly status elismérése, 
úgymond az elnöki üzenet,mindigolly sok nehézséggel’s felelősséggel 
páros, főleg akkor, midőn az elismerendő status erőszakosan sza
kasztottá ki magát olly statusból, m ellynek az előtt egészítő ré 
sze volt; ’s m elly m ég folyvást követeli uraságát fölötte. Kora 
elism erés illy körülm ények k ö z t, ha nem  volna is igazságos ok 
h áború ra , bizonyosan barátságtalan érzelem  tanujeléül tek in te t
hetnék a’ harczoló pártok egyike iránt. Minden kérdés idegen 
nem zetek kormányira nézve mind az ó mind az uj világban, nz 
egyesült statusok által mint te tti kérdés tekinteték , ’s elődink 
mindaddig fölfüggesztették annak elintézését, mig a’legelhatárzóbb 
bizonyságok birtokában voltának.“ —  így  viselte magát az éjszak- 
amerikai szövetség kormánya a’ franczia zendülés a la tt , igy azon 
háborúkban, mellyek Spanyolország és Portugália koronája iránt 
legújabb időkben támadtak. A’ világ meggyőződéit illy módon, 
hogy az egyesült statusok egyenszerü politikája: tartózkodni min
den avatkozástól más nem zetek viszályiba, mellyek csak a’ beligaz- 
gatást illetik; ’s idővel a’ győztes pártot elismérni a’nélkül, hogy 
saját érdekinkre és szempontúikra, vagy a’ viszály eredeti okára te
kintenénk. E ’politika itt a’nyilványos véleményben olly szilárdul meg 
van alapulva, hogy soha komoly viszálkodásokra okot m ég akkor 
sem ada, midőn a’ keblek igen fel voltak háborodva. Továbbá sem 
congressus sem  valamelly törvényhozó gyűlés azon kérdést m ég 
nem hánytam eg: kinek van joga valamelly statust elism érni, melly 
némelly körülmények közt annyit tesz, mint hadat üzenni. A’ kép
viselőház határozata bevezeteseben azt fejezi ki, hogy a’ congressus— 
ra kell hizni annak elitéleset: ezelszerü e vagy nem Texas függetlensé
gét elismérni. A czélszerüségre nézve e ’ szempontban magam is meg- 
e§yezern '■> azért is szükségtelennek tartom azon szoros alkotmányos 
jogrul, melly a végrehajtó hatalmat majd egyedül, majd közösen a’ 
tanácscsal illeti, véleményemet kimondani. A ’ Texas elismerését tá r- 
gyazó kérdés a mostani körülmények közt el nem fogadható, mert 
az egyesült statusok résziről nehéz volna kikerülni más hatalmak 
gyanúját és féltékenységét ’s igy szövetségünk elismert részrehaj lat
lan ság a ’s becsületessége charakterét megtartani. A’ Spanyolország 
és gyarmatai közti harczban addig várakoztunk, mig nem csak ké
pesek voltak az új statusok önmagok védelmezni magokat, hanem

mig minden veszély elmúlt isniéti lelgáztathatásukra nézve. Csak 
’ekkor, ’s nem előbb ismértük el őket. Ez volt viseletűnk Mexico 
iránt. Csak akkor ismertük el Uj-granada, Venezuela és Ecuador 
függetlenségét is, midőn független létükről többé kételkedni nem lehete. 
Mi Texast illeti, az igaz, hogy Mexico polgári hatóságai elüzettek, 
a’ seregek m egverettek, ’s maga a’ respublica feje is elfogatott, 
’s Mexico elveszté minden hatalmát Texas ujdon szerkesztett kor
mánya ellenőrségére nézve. Más részről, legalább színre, Mexico 
részéről tömérdek túlnyomóság van a’ természeti erőre nézve, *s 
e’ respublica uj megtámadásra készül is, hogy elvesztett uraságát 
ismét visszanyerje. Ezen uj harcz kimenetétől függ Texas függet
lensége, ’s ha a’ kölcsönös viszonyokban az egyesült statusok és 
Texas közt semmi sajátszerü nem volna is, ez ország függetlensége 
elismerése olly krisis idején alig férhetne meg azon okos óvakodás- 
sal, mellyre hasonló esetekben mindenkor ügyeltünk, ü e  a’ két 
ország kölcsönös viszonyibun olly körülmények léteznek, mellyek 
arra intenek bennünket, hogy e’ dologgal a’ szokottnál nagyobb 
szemességgel bánjunk.—  Texas egykoron, mint birodalmunk egy 
része követelleték. Polgáritolt lakosai nagy része az egyesült statu
sokból költözött oda; ugyanazon nyelven beszél, mellyen m i, 
ugyanazon politikai és vallásos elveket táplálják, mellyeket m i, ’s 
polgártársaik nagy részével barátság és rokonság kapcsai állal üssze- 
kölvék: sőt ugyanazon kormányalakot fogadták el, mellyel mi, ’s 
congressusunk utolsó ülése óla azt határozták, hogy mint szövetséges 

• status fölvételüket uniónkba kérjék. Ez utóbbi különösen gyöngéd 
’s csiklandós tárgy. —  Az okosság tehát azt tanácsolja, hogy m ég 
távol tartsuk m agunkat, ’s mostani helyzetünkben mindaddig m a
radjunk, mig Mexico m aga, vagy más valamelly nagy külföldi 
hatalom elisméri az uj kormány függetlenségét, vagy mig legalább 
az idő ’s esem ények menete kétségen kül teend i, hogy Texas 
népe képes fö lségét, és az általa fölállított kormányt fentar- 
tani.“ —

M askate szu ltán ja , kivel az egyesült statusok barátsági 
’s kereskedési szerződést kötöttek; mostanában Jackson elnökhöz k ö 
vetkező irományt k ü ld e : „Isten  nevében. Amen. Nagyságos és 
hatalmas Jackson Andráshoz, az amerikai egyesült statusok elnö
k éh ez , kinek neve olly fényesen világítja az egész világot. Őszin
te  szivvel im ádkozom , hogy ő m agossága, az egyesült statusok 
e ln ö k e , ezen iromány vételénél jól érezze m agát, és szerencséje 
mindig szaporodjék. Igen szerencsés napon ’s igen szerencsés 
órában tiszteltetém  m eg , magosságodlól olly irományt nyervén , 
m ellyben minden szó olly világos, olly határozott, mint a’ nap 
délben, ’s minden betű ragyogott, mint a’ csillagok az égen. M a
gosságod irományát Ön híve, tisztes helytartója és követe, Roberts 
Ödön kezéből v e ttem , ki küldése tárgya m egfejtésivel engem  
igen szerencséssé tön , és én Ön tisztes követe ohajtásit barátsá
gi és kereskedési szerződés m egkötésével országink közt, minden 
tekintetben te ljes ítem ; melly szerződés utódim által híven meg 
fog tartatni, mig a’ világ álland. Ö m agossága számolhat rá, hogy 
valamennyi amerikai hajó, melly a’ határomban fekvő réveket meg- 
látogatandja , bánásra nézve semmi különséget nem  fog tapasz
talni az én és saját országa k ö z t, hol mindig szerencse lakozzék. 
R em ényiem , ő m agossága az elnök engem  mindig igaz barátjá
nak fog tekinteni. Az egyesült statusok elnöke, szivemnek minden
kor drágalátos m aradand, ’s barátságom iránta soha sem  fog m eg
hűlni , sem  kisebbülni, hanem inkább folyton növekedni, a’ napok 
végéig. Ö magosságának az elnöknek őszintén, s igazán aján
lom szolgálatim at, hogy az elnök minden óhajtását teljesíthes
sem , birodalmamban akárhol, akárinelly révben , vagy h e ly en , 
hol bár legcsekélyebb befolyással is bírok. E z Ön drága barátjá
tól származik. M ascate szultánja.“ —

G A B O N A Á R . Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.
' búza 1 k é u z e r . roz» *n>»__ z .b kukur. költs

jan.31én Debreczen 
feb. 3án N. Hecsker.
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3 pCentes 75 1 /2  1820ki 1()0 frlos kölc*. 221 13 /1 6  ISsRiöOO fitos k. 570 
2 1 /2  pCtes bécsi bankóköt. 66 1 /8 2  1 /2  pCentes 1«. k. kötél. G5 7 / 8 ;  2 
pCentes 53 I 5 / I 6 .  Bankrészvény darabja 1370 l / 6 .

D B  N A VI Z Á L L Á S :  febr. I2kcn 2' 6" 0"' 13kan 2' 6" 0'" 1 tkén 2' 10' 6"' 
Iáén 2' 8" 6"' lOán 2ő0" 9"' l 7«» 3' °" 9 ''<-

B U D A I  L Ő T T E K  I A febr. Iáén: 6 1 .8 0 . 53. 3O. 12-

Szerkeszti l i e  I nie c«  y- — Nyomtatja D e itu e l.
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P e s t ,  szerd a JELENKOR. 1837.

F 'J n íiá r  2 3 . ’

F O G L A L A T :  Magyar és Erdélyorsxág (kinerezcuek ; Battler János gr. marmaros-szigethi, és Cserényi Juliánná sárdi alapítványa, aradi egyesület a* ínségre 
jutottak fülsegélésire; sz. udvarhelyi éa alviuczi ujdon casinók; sümegié» félegyházi közlemény; pesti különféle; Manch püspök H  a’ kisdedóvó intézet munkálati; 
in. tud. társ.) Austria. Francziaország (a’ la Eaix hírlap; az angol megnyitó fceszédrüli vélem ény; két párisi jogtudós ’s Dupin és Clauzel vitája; ’s a ’ t )  
Portugália (M ercier, Meunier és a’ családtársasug , lissaboni ámítás; dulongások; angolellenes hajózati rendelmények.) Spanyolország (elutasítások »ellen- 
mondások; ministcrség-elleni kifakadások.) Anglia (alsóházi indítványok; Vixen hajó elfoglaltatási ü g y e , ’» Bell és társai ez iránti nyilatkozata ’» a t ) 

Belgium házassági indítvány.) Törökország. Amerika. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A R- és E  R D É L Y  0  R S Z  Á G.
0  cs. k. felsége jan 3 lé rő l kelt legf. határozata szerint Bajzáth 

György volt fehérm egyei másod-alispányt kir. tanácsossá; jan. 24 én  
pedig Kemnitzer Zsigmond és Szegedy Lajos udv. tiszteletb. fogal
mazókat ugyan a’ m. k.udv. kanczelláriánál tiszteli), tiloknokokkó mél- 
tóztatott kinevezni. —

() cs. k. fölsége jan. 28árol k. legf. határozata által Lang J á 
nos Nép. kir. bányatanácsnok, az alsó magyarországi fő hánya-gróf
ságnál táblabiró és selmeczi bányászat-tanító urnák 3 0 0  ftnyi éven
kénti dijpótlékot, egyszersmind polg. nagy arany lánczos érdempénzt 
méllóztalott juttatni.

() cs. kir. felsége, mult dec. 24ki legfensőbb határozata szerint, 
brassói kereskedő Cservenvodali Dem eter Istv án t, 3 4  évig kilünő- 
leg gyakorlott jó ltevősége, különösen pedig szűk term ések idején 
a’ székely határőrséggel közlött bő adakozásiért, szalagon függő 
polgári kis arany érdempénzzel jutalmazd meg.

0  cs. kir. fölsége Pauseh Antal Erdélyországba szállitandók 
30czadi áruvizsgálóját B ecsben, 40évi szolgálatáért, egész fizetéssel 
nyugalmazni méltózlatott.

A ’ m. k. udv. kamra bocskói sómázsássá H erchenröther F e r 
dinand sugataghi al-m ázsam estert; szigetin sómázsássá Preínesber- 
ger János építési fölügyelőt, Sugataghra pedig Kratz József tl- 
szaujlaki dijnokot nevezte. —  Kossuth Miklós rosenbergi só -m á- 
zsamestert saját kérelme következtében Yarasdra áthelyezvén, 
utódjává Unzeilig János varasdi m ázsam estert rendelő.

Az érd kir. fő kormányszék, a’ keblebéli lajstromzó hivatalnál 
L e n g y e l  íjászló halálával ü rességbejö tt lajstromozói hivatalra M i
k e  Sándort ’s helyébe fizetéses fő kormányszéki Írnokká V is k i  
Sándort nevezte.

K o l o z s v á r :  Az unitáriusok febr. 6kán tartották az unitaria 
egyház egyik fő curatora f. fejér m egyei főispán Dániel E lek 
úr elnöksége alatt első rendes ü lésüket, mellyben néhai M o 1- 
n o s  Dávid halálával ürességbe jött história ’s ahoz tartozó segédtu
dományok tanitói székére közegyetértéssel, a’kiadóit becses munkáiról 
’s a’ V a s á r n a p i  Újság szerkezletéséről ism eretes B r a s s a i  S á 
muelt választották.

M á rm a ro s  S z i g e t h :  M. bárdányi Bultlei* János gr. nem es 
bőkezűségét, több egyes általa fölsegitett sztikölködőn ’s a’ Ludovi- 
caea intézetre tett jeles alapítványát magában foglaló törvénykönyvünkön 
kívül több más közintézet jegyzőkönyve hirdeti. Édes kötelességé
nek érzi különösen a’ szigethi reform, lycaeum Máramaros m egyében, 
hogy a’n. gr., tudományos intézeteket gyarapítani’s bővíteni,úgy a’ nem 
zeti nyelv mivelődését eszközleni vágyó tiszta érzéstől lelkesítve, az inté
ze tben , melly már bölcselkedési ’s vallástudományi tanítókkal bir, a ’ 
honi törvényt’s e ’hez tartozó tudományokat magyarul előadó tanítónak é- 
venkénti fizetésül járandó ezer váltó forint tőkéjének kézhez küldése 
által, e’ tanulmányok oktatószékét is megalapitni kegyes volt, a’ nagy
lelkű grófnak ezennel forró köszönetét, és buzgó hálát mondani. Az 
e’ nagy becsű jótétem énnyel m eglepetett lycaeum pártfogósága hála- 
datossága nómi jeléül azt határozó, hogy a’ soha e inem  enyészendő 
hálaérzet évenkénti tolmácslandása végeit, az alapitó gr. születése 
napján a’ tanulók közül kiválasztandó ifjú üdvözlő beszédet tartson; 
továbbá, a’ tisztelt gróf képe, életnagyságban, ahoz értő ügyes m ű
vész által, önkéntes ajánlások utján begyülendő költségen levétetvén, 
az iskola könyvtárába té tessék ; —  végre a’ tanitói széknek most elő
ször leendő betöltését a’ többször tisztelt grófnak kívánta ajánlani. 
E ’ jog  gyakorlását azonban íaz alapitó gr., a’ pártfogóságnak m ár ez 
úttal örök időkre visszaajándékozni kegyeskedvén: ehez képest a’ tani- 
tó már el is választatott, olly m ódon, hogy nyilványos tanításait a’ 
folyó évi septemb. is ő jé n , mint az iskolaév eleje határnapján, m eg
kezdeni köteles legyen. —

Hogy a’ szépnem is képes a’ férfival az erényes tettekben 
nem es pályát futni, hogy tud igy az emberiségnek barátnéja lenni, ’s 
tudja közvetőleg jövendőre nézve m ég a’ nem élőket is az e r 
kölcsi életre előszólitani, és tud magának a’ hálás szivekben 
halhatlanitó emlékoszlopot em eln i, tettlegis bebizonyító Kénosi 
Sándor János úr özvegye, szül. Cserényi Julianna asszonyságai 5 0 0  
forintot, több évre fizetetten kamatjával ajánla a’ sárdi unit. ekklézsi- 
ónak olly feltéttel, hogy ezen ekklézsia tem plom a, mellyet nagyob- 
bóra bold, férjének nagyanyja mlgos Sándor M ozsesné Fálfi Mária 
alapított, romjaiból megépíttetnék a’függőben levő kamatból; az ezutáni 
kamatozás pedig már a’ tőkét nevelvén, abból olly tanuló intézet állíttas
sák, hol minden nem zet - és vallásbeli különség nélkül mivelődhes- 
senek a’ vidék minden növendéki. Érd. Hir.

A r a d :  Milly könnyű dolog csekély áldozatokbul, szerencsét
len embertársaink javára, rövid idő alatt kiapadhatlan forrásokat terem 
teni elő o t t , hol felebaráli részvét ’s a’ nem es ezélzatu segédhatásra

mindenkor kész akarat otthonos: ujdon bizonyságul szolgál az aradi 
Jóltevő egyesület szilárd állása. Az emberi életben gyakran előforduló 
szomorú tapasztalás, hogy a’ legbecsületesebb polgárok is önhibájokon 
kívül m eg nem érdemlett sorscsapások által, ínség marlaléki lehetnek, 
Arad városa számos emberbarátját, Markovits Ignóez polg. kereske
dő indítványára, azon czélban egyesité , hogy m agok közt társaságot 
alakítsanak, mellynek feladása olly polgárokat, kik bárinelly véletlen 
baleset, hoszas betegség vagy elnyomorodás áldozati lettek, ’s élel
m ek kereséséreazáltaltehetlenekké váltak, könnyű de biztos utón 
gyámolitni , sőt szükséges esetben éltük fogytáig is rendes se 
géllyel látni el. —  E ’ jóllevő egyesület, m ég 1 8 3 1  ben össze- 
állván, annak tagjai magokat évnegyedenkint 3 6  v. kr. fizetésére 
kotelezék; úgy, hogy az adakozások mindenkor a’ cs. k. köz. takarék- 
pénztárba té tessenek’s azok kamatja az említett nemes czélra forditas- 
eék. Az egyesület 1836dik i octoberben tartott nyilványos gyűlé
sében a’ számadások vizsgálatából k ite tszett, hogy a’ mondott csekély 
adakozásokból 5 év leforgása alatt 2 9 6 6  ft. 2 7  krnyi tőke alakult 
vban, m elly a’ bécsi takarékpénztárban valósággal m ár gyümölcsözik 
is. —  A’ gyűlés határozati közül, mellyek Heim Domonkos polgár- 
m ester elnöksége alatt ugyanakkor hozattak, következőket emeljük-ki: 
3dik pont: az évnegyedenként gyümölczözésre adandó tőkének ka
matjai mindaddig a’ takarék-pénztárban fognak hagyatni, mig a’ tőke 
1 0  ezer forintra növekedendik. —  5 ik : minden egyesületi tagnak 
teljes igénye van segélynyerésre, ez iránt azonban folyamodást kell 
előbb benyújtani. 7ik pont: az egyesület kedvezéseire csak feádhellen 
életű személyek tarthatnak szám ot; rósz erkölcsitek föl nem vétetnek, 
’s a’m árbenlevőkiskom oly megintés után kitörűltetnek. 9ik. pont: az 
egyesület tőkéje soha semmi szín alatt m eg nem csorbittathatik, sem 
alapítvánnyal öszsze nem forradhat. —  Pénztárnokká Tengg János 
polgár választatott közegyezéssel.

S z. U d v a r h e ly  febr. 5. Mai nap délutáni két órakor nyittaték- 
m eg ünnepélyesen városunkban a’művelődést, és csinos társalkodást h a t 
hatósan eszközlő casino , m ellyen való köz öröm ét harmoniás ének, 
mozsarak durrogásai, ’s az összesereglett részvényesek e ’ szép czél 
iránti élénk  érzése sokszorosan emelé. Kir. pénztárnok, Fakót István 
ú r, mint e ’ czél létesítésére előbb kezetfogott részvényesek ideigleni 
elnöke, a’ társaság egyszerű kezdetét, de sebes éa gyökeres gyarapod
tál röviden elbeszélvén, ’s megtiszteltetés! köszöneté után hivatalát a’ 
társaságnak átadván, étiül köz felkiáltással közgyűlési elnökké lön, casí- 
noi igazgatókká pedig Pálfi E lek, Ugrón István és Szombatfalvi J ó 
zsef; titoknokká ügyvéd Keller János; választottsági tagokká: Pálfi 
János, Eresei János, Ugrón Lázár, Sylvester Dénes, ín ireh  György, 
U grón Z sigm ond, Ferenczi P á l, Fakót István, Bodor P á l,  Szabó 
M árton, Pálfi Dénes és Hajdú Sim on; 5s pénztárnokká Kis István 
választattak. Este a’ társaság népes tánczmulatságot ada. Érd. Hir. —

A l v i n c z e n  is nemzeti casino alapult, s annak ünnepélyes 
megnyitása jan. 9én  tartatott. Laskay József, K em ény Sám uel és 
K ároly bárók , Z eik  A ntal, Bedő József, Pávay József ’s m ég több jó  
honfi alapitá ezen egyesületei.

S ü m e g . Folyó hó 16ón délelőtti 14 órakor végeztetett ki 
Süm egen (Zala-m egyében) Fekete máskép Sipos Józsi hires rabló, 
k i , m inta’ Veszprémben mult dec. felakasztatott Milfait Ferkó társa, 
több m egyékben dulongásival, ’s rablásival a’ köz-bátorságot annyi
ra veszélyezteté. —-■

Félegyháza febr 5 é n .—  1 6 ,IS O  főnyi népességünket, nagy 
rém üléssel lepé m eg az eddig itt ism eretlen influenza (nálhahu- 
rútlóz) ’s pedig olly m értékben, hogy néhány nap alatt az eg é sz 
séges város n eg y ed részé t ágyba dönté.Szám os házat találni, hol 
ő — 6 fekvő beteg  van , kicsiny és nagy k ev e rv e ; de m inthogy 
nem  igen veszélyes lobos bélyeget v isel, (m elly azonban könnyen 
ideglázba m egy át), lobellenes szerek  , sőt nagy résznél egyszerű  
m elegben tartás, ’s izzasztó és kigőzölgést előmozdító szerek  is s e 
gítenek. A’ halomásra nincs nagy befolyása, de, kivált a’ kisdedek
n é l , csakugyan fogja a’ számot szaporítani, egyszersm ind nagyon 
előmozdítja a’ kora szülést is.

P e s t i  e l e g y :  Városunk nagy részét is meglepte a’ kelle
metlen náthahurut, melly csaknem Európa-szerte uralkodik; a’ kü
lönbözőtestületeknél mennyi hátramaradást okoz, ítélhetni abból, hogy 
a’ ném et színház személyzete közül egyszerre tizenhat beteg  volt 
hirdetve a’ szinlapon. Szerencse azonban, hogy a’ járvány kellem et
len ugyan , de veszélytelen alakban mutatkozik ; halálos esetek ed
dig nem igen fordultak elő. —  Az európai hírű fiatal hangm üvész, 
Vieuxtem ps, már két hangversennyel gyönyörködteté, sőt mondhat
n i, elbájoiá a’ pesti hangszerető világ füleit. —  A ’ kisdedóvó eg y e
sület f. h. 5én  's  folytatólag 12én  tartá , a’ Casino-teremben nyilvá
nyos közgyűlését, Festetits Leo gróf elnöksége alatt, hol a’ hiva
talos tudósítások az intézet czélszerü elrendelését illető tanácsko-
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sásokon kivül 12 személyből álló választottság neveztetett , ’s egy 
röpkeirat kiadatása rendeltetett, melly a’ nagy közönséggel bővebben 
megismertesse a’ kisdedóvó intézetek üdves oldalait, ’s minéltöbb em 
berbarátot ezen kimondhatlan hasznú vállalat előmozdítására buzdítson, 
mint köv. hiv. tudósitásbul kitetszik.

A’ KISDEDOVÓ INTÉZETEKET MAGYARORSZÁGBAN TERJESZTŐ EGYESÜLET ,
melly mult évi martius 5én történt keletkeztekor alig számolt 60. ’s 
nehány részes tagot, már több mint három annyira szaporodván, 
szabályai szerint folyó febr. első, és második vasárnapján Pesten a’ n. 
Casino nagy teremében, igazgató gr. Festetics Leo ur’elnöksége alatt 
köz-gyülést tartott. Jelen volt számos részes tag, és hallgató közön
ség. Miután a’ választottság egész évi munkálatiról, ’s a’ pénztár ál
lapotáról tudósításában számot ada, az igazgatón kivűl, ki múlt alka
lommal két évre választatott, hivataláról lemondván, uj ’s titkos sza
vazási választásra hívta fel a’ jelenvolt részes tagokat; melly szerint 
aligazgató lön: Szentkirályi Móricz; titoknok: Kacskovics Lajos; 
pénztárnok: Antal Mihály; ügyész: Simon Florent; választottsági ta
gok; Ágoston József, Eckstein Adolf, Fáy András, Fuchs Keresztély, 
Kossuth Lajos, Lónyay Gábor , Markos Mihály, Marton József, Pré- 
gardt János, Rosthy Albert, Székely Károly, Tasner Antal. A’ pénz
tárnoki számadások szinte titkos szavazás utján választott küldöttség 
által vizsgáltatván m eg, a’ bennök lelt kész pénzzel együtt hiba , és 
hijánynélkülieknek találtattak. Ezek szerint egészévi jövedelme az 
Egyesületnek tett 1632. p.p. forintot; mellynek egy része ű. in. 506. 
pengő forint tőkésítve van; nyomtatványokra ’s egyéb igazgatási tár
gyakra kiadatott 6 3 forint 49 kr.; ideigleni kamatozásul biztos helyen 
fekszik 1000 pengő forint, a’ pénztárban van 6 2 forint 19 kr. kczbe 
jövendő költségek fedezéséül. Elhatároztatott továbbá, hogy az Egye
sület kisdedovó - intézete Tolnán minél elébb nyittassák meg; továbbá, 
hogy miután annak épületei f. e. május elejére elkészülnek, az inté
zet’ igazgatóságáért april’ 15ik napjáig minden magyarul jól beszélő 
honfi folyamodhatik az Egyesület igazgatójához. A’folyamodó azonban 
czéljának elérhetéséül először bizonyos kérdéseket lesz köteles meg
fejteni a’ kisdedovás’ körében; azután valamelly budapesti intézetben 
gyakorlati ügyessége fog vizsgálat alá vétetni. Fizetését a’ választan
dó igazgatónak szabad lakáson, és tűzifa deputátumon fölül a’ vele 
kötendő egyességben állapitandja meg a’ választottság. Minthogy az 
Egyesület a’ kisdedovás’ ismeretének terjesztéséül egy röpkeiratot 
szándékozik időnként kiadni , e’ czélra pedig némi anyagszerek 
szükségesek: illyesek gyűjtésére, ’s beküldésére, a’ választottság a’ 
részes tagokon kivül minden melegebb részvétű honfit szives bizoda- 
lommal felszólít. Szándéka az Egyesületnek idegen nyelveken megje
lent e’ tárgyú munkákat is magyarítva kiadni, melly végre tisztelt 
Íróink’ munkás segélyét igényli. Minden törvényhatóságnál meg fog 
valaki kéretni egyesületi képviselőül. Egyébiránt valamint az eddig 
történtekről , úgy jelen állapotáról az Egyesületnek kielégítőbb ada
tok fognak közrebocsátandó Évkönyvének iső füzetében közöltetni.

A’ M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g  játékszini küldöttsége munkálatai
ról h a r ma d i k  értesítés, (az elsőt 1. a’ Jelenkor’ m. évi 39d., a’ má
sodikat 70d. számában). A’ küldöttségnek Róthkrepf Gábor 1. t. jegy- 
zősége mellett, m. é. nov. I9kétől mostanig tartott hét ülésében ti
zenegy színmű adatott be; mellyek közt 1 eredeti, 10 forditmány E- 
zek közül elfogadtatott hét forditmány, kettőnek vizsgálata még foly; 
visszaadatott 1 eredeti, ’s fordított szomorujáték. Az elfogadott szín
müvek, a’ beadás’ kora szerint, következendők: l)  „Richard király a’ 
szent földön“ történeti színjáték 4 felv. szerzé Leinbert, forditá S z i g 
l i g e t i  Eduárd.  2) „Fiesco“ szomorujáték 5 felv. szerzé Schiller, 
forditá N a g y  I g n á c z .  3) „Griseldis“ drámái költemény 5 felv. szer
zé Halm Fridrik, forditá F á n c s y  La j o s .  4) „Richard vándorélete“ 
vigjáték. 4 felv. irta O’ Keefe John után Kettel G., fordította S z i gl i -  
g e t i  Eduárd.  5) „Notre Dame harangozója“ regényes drama 
6 képezetben; Hugo Victor után irta Birch Pfeiffer Karolina, fordította 
Fá n c s y  Lajos .  6) „Rágalom’ iskolája“ vigjáték 5 felv. Sheridan 
Brinsley Richard után forditá T ó t h  Lő r i nc z .  7) „Utazás közös 
költségen“ víg rajzolat 5. felv. irá Angely Lajos, forditá F á n c s y  La
jos .  Ezekből a’ budai színpadon febr. I7ig csak kettő adatott, u. m. 
„Fiesco“ és „Griseldis.“ A’ múlt évben elfogadott 11 színmű közül 
még 3 várja az előadatást, u- m. „Garrick Bristolban, „Felolvasó 
nő,“ és „Marion de Lorme.“ —• Ismételve jelentetik, hogy a’ melly 
színész társaságok ezen vagy a’ régebben elfogadott darabok’ valamel- 
lyikét költségükön le kívánnák másoltatni, e’ tárgyban a’ titoknoki hi
vatalhoz folyamodhatnak bérmentes levelekben. Pesten, a’ m. t. t. kis 
gyűléséből, februárius’ 20. 1837.

m a g y a r  T U D Ó S  t á r s a s á g . — Azon tiszt, irók, kik eddig ré
szint az academia által kitűzött jutalmakra pályairatokat, részint egyéb 
kéziratokat küldtek be nyomtatás végett, mellyek nincsenek elfogadva; 
ezennel hivatalosan felszólitatnak, hogy azokat a’ m, tud. társ. levél
tárnokától minél elébb általvenni ne terheltetnének. Jöv e ndő r e  né z 
ve pedig kéretik minden, ki bármelly kéziratot az academiának nyom
tatás végett elő kíván terjesztetni, jelelné meg azt bizonyos j e l s z ó 
val ,  azon végre, hogy mihelyt a’ kézirat’ sorsa eldöntetik, a’ szer
ző arról, a’ munka czime kiírása nélkül, a’ jelmondatnál fogva, hírlapi 
utón tudósitathassék. A’ kis gyűlésből, februárius’ 20 1837.

D. Sebedet  Ferenc»  
titoknok.

Pesten febr. 20án hunyt el M arich Já n o s , skutári vál. püs
pök, fejérvári nagy prépost, esztergam -m ezei Sz. Mária apá tja , ’s 
a’ hétszem élyes fő törvényszék közbirája. —

A U S Z T R I A .
A’ tyroli híradó köv. érdekes történetet beszél: a’ Pustervölgy- 

ben, Viligraten helységben hajnali 3 órakor W elder János gazdát 
közelgő moraj ébreszté föl álmából. Alig közié e’ fölötti aggodalmát 
feleségével, midőn már egy óriási hógomoly házára rohant ’s azt e l- 
sodrá. Hosszas kábullság után magához térvén W elder, nagy nehezen 
’s iszonyú erőfeszitéssél kikapaszkodott a’ hó a lu l, ’s borzadva látá 
a’ tömérdek hótöm eget, melly alatt neje ’s gyermekei temetve való
nak. Hangosan kiáltott, de nem jőve válasz a’ hósirból. Kétségbeesés 
erejével kezde most dolgozni ’s kaparni, előbb kezével, azután egy

darab deszkával, ’s m eg is menté előbb feleségét, azután egy 13  évű 
pásztorleánykát, ’s e’ süker által buzdittatva és segédtársakat híva m a
ga mellé, reggeli 9 óráig még egy harmadféJ éves gyermekét ’s egy 
szolgáját ásta ki, de már holtan, és egy csecsemőjét bölcsőstül, még 
élve. —

A’ klagenfurti lap éjszaki fényszerü égi tünem ényről beszél, 
mellyet ott jan. 2 5  2Gka közti éjen láttak, tiszta és csillagos egen , 
mellynek világos vörös fénye a’ szomszéd bérczeket hasonló színre 
festvén, bájoló látványt adott. —  Spalatoban egyazon éjszakán hason* 
ló égi látvány tűnt fel.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A Gazette des Tribunaux je len ti, hogy a’ rendőrispánság h i

vatalaiban rendőrministerium felállításáról van s z ó , ’s közönségesen 
azt hiszik, Gisquet ur fogja e’ tárczát megnyerni. A’ Journal de P a 
ris szerkesztésében változás történt, ’s úgy látszik, ismét minister! 
orgánummá lett. —  A’ le Monde újság jelenti, hogy de la M en - 
nais ur vállaltáéi febr. lO ke óta ezen lap fő szerkesztését. —

A’ la Paix ministeri lap az elkülönitő törvényjavaslatra indít
ványt hoz föl, melly szerint a’katonákkal összeesküvő polgári személyek 
szintúgy, mint ezek, katonai törvényszékek elé lennének állitandók.

A Tem psban, melly a’ közép osztály orgánum a, ezt olvas
hatni: „Az angol megnyitó beszédnek barátságtalan hallgatása a’ fran- 
czia szövetség fölött, ma (2kán.) főtárgya volt a’ beszélgetésnek mind 
a’ csarnokon, mind a’ politikai termekben. A ’ doctrinairek, kik ezál
tal minden bizonyításaikat megczáfolva látják, e’ csapásra igen m eg
rendültek, ’s nem mutatják szokott elbizottságukat. Az iránynak ezen 
olly nyakasan tagadott másitása már most világos, és a’ kabinet, szem 
közt a’ kamarával, megint visszaesett mindazon zavarba, mellyböl ki- 
memenekedetlnek Ilivé magát. Mert a’ kamara, bár mit mondjanak, 
nincs az angol szövetség elhagyása mellett, melly legszilárdabb záloga 
a’ szárazföldi békének szintúgy, mint az alkotmányos intézvények fentar- 
tásának, egész Európában, ’s főleg annak délszakában.“ A ’ franczia 
ministeri lapok e’ hallgatásról még nem szólnak; de igenis az ellen 
zés lapjai. —

A’ Journ. de Paris febr. 7én jelent meg először, mint reggeli 
lap. A zuj főszerkesztő, Fonfrede, politikai hitvallását közli abban. Rend
szerének ezen uj nevet találá fe l: „politique gouvernementale“ melly 
abbanáll, hogy a’monarchiát a’ democratia’s ennek ellenszegülő ereje 
ellen, védelmezi. Fonfrede nyilván kimondja, hogy ő szem élyesen és 
elvből pártolja a’ mostani uralkodó házat, m int egyedüli kibékitőt Fran- 
cziaország m últja’s jövendője közt. A zu j, illy szellemben szerkesztett 
hírlap ára 8 0  frankról 4 0 re  szállott.

F onfrede, a’ la Paix ministeri lapban előbb néhány erős háborús 
czikkelyt lövelt Thiers ellen, most meg a’jámbor Dupin elnök ellen pat
tog, mivel Dupin a’ katonai ’s polgári személyeket katonai vagy politikai 
vétségeknél elkülönitő törvényjavaslatot nem hogy pártolná, sőt o s 
tromolja. Miután Fonfrede azon nagy szerencsétlenségen, ha a’ 
kamara a’ kormánynak ezen javaslatát nem fogadná e l , egy ideig 
sopánykodott, ’s Dupin ellen némi szem élyességekre is fakadt, a’ 
ministeriumnak azon tanácsot adja, hogy semmi esetre ne hagy
ják el a’ síkot, ha bár az előterjeszteti törvényjavaslatok valamellyikét 
el nem fogadnák is. „Francziaország, úgy mond, támogatni fogja 
a’ m inisterium ot, ’s végre m ég oda juthat a’ dolog, hogy az ország 
annyi nyugtalanságban, aggódásban, ’s rendülésben elfáradva, boszu- 
jában m ég felkiáltaná: „A h , mennyivel jobban kormányoztatnám, 
ha követeim nem volnának!“ —

A ’ napokban párviadal történt két ism eretes jogtudós közt, 
kik mind ketten a’ párisi egyetemi törvényes osztálynál tanítók. 
Okot a’ viadalra’a’ pandecták egy kétes helye adott. Egyik t. i. 
azt állitá, hogy a’ pöralatti helyen kétpontnak kell állani, a’ másik 
ugyanoda pontos vesszőt kívánt’s mindkettő Tribonianusra hivatkozott. 
A ’ pontos-vessző védője könnyű sebet kapott egyik karján, ’s igy a’ 
kétpont lön diadalmas. E ’ párviadal hihetőleg első a’ pandecta- evők 
évkönyveiben. —

Alig lett a’ két tanító tudós vitájának vége, ’s ím! Clauzel 
marschal és Dupin Károly ur közt uj ütött ki. Ugyanis Dupin K á
roly u r, a’ követház elnöke azon beszédben, mellyet újév napon 
a’ királyhoz intézett, többi közt e ’ kifejezéssel is élt: „és mutatja 
hatalmát m ég azon országban is , hova Roma, már vásárlékonnyá 
lévén , Calpurniust volt szerencsétlen küldeni, és Jugurthába ötle
ni.“— Clauzel marschal azt hívén, hogy Dupin ur e’ kifejezéssel rá czél- 
zott, levelet irt hozzá, ’s földvilágitást kért tőle. Dupin ur lényege
sen következőleg válaszolt: „Paris febr. 7 én 1837 . Marschal ur! 
Midőn én az Intézet valamennyi osztálya nevében szót intézék a’ 
királyhoz, term észetesen két nagy tetldolog forga lelkem elő tt, 
a’ versaillesi muzeum , melly némzeti dicsőségünkre és a’ művészet
re nézve olly élénk érdekkel b ir, és ama’ tudósaink által kimon
dott óhajtás, hogy az afrikai hadszállilványhoz tudományos biztosság 
nevezetessék k i, hasonló ahoz, melly az aegyptusi szállitványt k í
sérte. Azonban, inig e’ tudományos mozgást helyeslettem , nem 
álalhatlamgondolatimat ama’ nehézségekre fordítani, m ellyeket m ég 
a’ romaiaknak is tapasztalniok kelle azon országban, hova mi hódí
tásainkat és vizsgálatainkat ki akarjuk terjeszteni. —  Igen is m ar
schal ú r, szerencsétlen volt Romára nézve azon nap, mellyen con- 
suljai egyikének m egengedte, hogy Numidiába nyomuljon. S zeren
csétlenség volt ez Romára nézve; mert gyakorta megbukott. Csak 
hosszú és véres eröködések után győzött, noha már akkor ura volt 
az egész középlenger-mellék országának, egesz Tunist és Karthá
gót bírta, ’s igy , úgy szólva hazulról indulván k i, hogy Jugurtlm
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m eggyőzze, a* süker minden hihetőségével bírni látszott. De szeren
csétlenségvolt az Komára nézve, m ert e háborúból támadtak Marius es 
Sylla, mind a’ kettő pártember, kik hazájokat vérrel itatták, s al
kotmányát elrontották. Szerencsétlenség volt Komára nézve, mert 
Jugurtha elég merész volt titkos egyetértésekkel bírni ott; m egvesz
tegelni az ottani hatóságokat; büntetlenül gyakorlani orgyilkoláso- 
kat, ’s oily megvetéssel lenni Kóma iránt, minőt ama’ hires szók 
bizonyítanak; „0  urbem venalem!“ E z , marschal u r, történeti n é 
zetem  betüszerint, olly helyen kifejezve, mellyen, hogy academiai 
módon fejezzem ki magamat , Sallust történetíró szavaival éltem. 
Már most marschal u r , akarja e tudni még az én nézetemet szállit- 
ványa és helyzetünk felől Afrikában? s’ a’ t.“ —  ’s ismét tovább; 
„A zért nem is átallom kimondani, hogy nézetem  szerint vállalkozá
sunk ezen országban seb Francziországra nézve. H ét év óta elnye
li ezen ország embereinket és tőkéinket. Már két száz millió v e 
szett el süker nélkül! ’s noha Aehmet Key nem Jugurtha, ’s noha 
Harisban nincsen olly vásárlékony kamara, melly képes volna az afri
kai király aranya által megveszlegeltetni m agát,’s noha Ön nem con
sul, noha vitéz katonáink messze vannak attól, hogy alkudoznának, 
sőt magokat visszavonultokban is hallhatlanokká lelték: mégis azt 
hiszem , habár Önnek nem tetszeném is, hogy Afrikában sajnála
tosanvagyunk bonyolítva; — hogy uj szerencsétlenség ránk nézve, 
egy szerencsétlenül elvállalt ügyet m ég egyszer m egkezdeni, 
*s nagy feladás tudnunk: mi lesz síikére azon újabb áldozatoknak, 
mellyeket szavazni meghíva vagyunk. É n  meg vagyok győződve , 
hogy mi Afrikában soha valami jót létre nem hozandunk, ’s a’ t ,“ 
A ’ marschal ezzel meg nem elégült, hanem ismét irt Kupin úrhoz 
és arra szólitá föl, hogy ne nézetét mondja m eg az afrikai dol
gokról, hanem az t, valljon ama’ fölebb érintett kitétellel rá , vagy 
igazgatása cselekvéseire szándékozott e czélzani? Kupin még e’ 
felszólításra nem felelt. Ke nem is igen volna tán szükséges, mert 
Kupin ur följebbi levelében elég bőven ’s világosan kifejtette, mit 
akart azon megtámadó sorokban mondani. —  A ’ Moniteur lO én  
Odilon Karrot, M auguin, Thiers és Ganneron urak aláírásával n é 
hány sorban jelenti, hogy a’ marschal és Kupin közt fenforgott 
villongás merő politikai kérdés volt, ’s hogy a’ levelezést a’ két fél 
baráljai már megszünteték.

P O R T U G Á L I A .
Lissaboni jan. 29ki tudósítások szerint a’ cortes egy választ

mányt nevezett ki, melly az alkotmányban teendő változtatások iránt 
javaslatokat készítsen.

M ercierrül semmi közelebbi adatok nincsenek. E gy  lissaboni 
levelező csupán reményét fejezi ki az iránt, hogyügye az illető ha
tóságok ítélete alá fogbocsátalni, ’s a’ portugálok példát állitandnak 
föl a’ francziák előtt arra: mikép kelljen az illy bomlott em berekkel 
bánni, kik egész országot veszélyeztetnek. M enüiére nézve is jobb 
’s az egész „család társaság“ -ra, mellynek ő tagja volt, hatéko
nyabb leendett,ha őt,a’helyelt hogy nyaktilóval(guilotine) kivégezték,fél
évig minden héten kétszer meghordozták volna a’ szégyen-targon- 
czán, korbácsolva, Paris utczáiban. —  Egy más lissaboni tudósitó 
írja, hogy m. h. lö k é n  éjjel néhány személy azon hírrel ment 
Sa da Handeira ministerelnökhez, hogy a’ királyné Terceira hggel 
és Saldanha marsallal együtt épen most illant Santarembe. Kisült 
azonban, h o g y a’ királyi palotában mindenki honn v o lt’s nyugodott, 
m irül da Kandaira személyes tudakozással győzte meg magát. A’ 
dolog egyébiránt ném a’ minister faggathatása miatt történt, hanem mint 
mondják azért, mivel a’ nyugtalankodók azt reménylék, hogy a’ hir hal
latára tüstint fegyverre szólitandja a’ nem zetőrséget, ’s ekkor ked
vező alkalmuk lett volna az érlelt lázadást foganatositni.

A’ londoni udvarhoz Louie marquis vanrendkivüli követté nevezve. 
A’ Diario do governo egy hajózati végzeményt közöl, melly a’spanyol 
tengerészet előmozdítására czéloz , de az angolok részérül aligha 
ellenzésre ’s visszalorlásra nem találand.

Louléi tudósitás szerint Algarbia m ég mindig kivan téve Ile- 
mechido guerillái rablásinak , ’s a’ vidékbeli lakosok szüntelen re tte
gésben élnek e ’ banditák miatt. Néhány nappal ezelőtt a’ vad Baion 
vezérlete alatt mintegy 1 0 6  főbül álló csoport Aineiral falut rohaná 
meg, mellynek lakosi mind futásban keresőnek menekvést. A’ bandi
ták három óráig veszteglettek o tt: ’s miután kényük szerint rablottak, az 
országutra m entek, ’s az almadovari postát feltaríóztaták. Baion a’ 
posta-kalauznak a’ pénz felvételérül következő nyugtatványt adott: 
„A z Alemtejoi posta feltartóztatott ’s felnyittatott az én parancsnok
ságom alatti csoport állal, az algarbiai katonakormány parancsára.“ 
Azon kis lovas sereg , melly ezen miguelita guerillák szétüzésére 
kiküldetett, sebes haladásaikat a’ Sierrákban nem képes követni, úgy, 
hogy ezek a’ vidékben mind inkább több bátorságot nyernek. —  A’ Tá
jon jelenleg Hastings, Malabar, Pem broke, Russell és Minden britt 
linea- ha jó k ; továbbá Chamaeleon nevű brigg és Camten málhás 
hajó; Kryade franczia fregat és 1’ Oreste ’s Halcyon briggek; végre 
az egyesült statusok „Constitution“ nevű fregattja horgonyoz.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridban igen gyakoriak most az ellenmondó nyilatkozások, 

m ellyek az elutasító parancsok következtében jelennek meg. A ’ kor
mány legközelébb számos vezérkari tisztet parancsolt el a’ főváros- 
bul, kik ide Narvaezzel érkeztek. Köztök van Ros és Zavala ez 
redes is. Másik napi renden levő hirlemény a’ ministerváltozás, melly 
azonban csak Lopez esete miatt keletkezők. Bizonyosnak mondják 
egyébiránt, hogy ez is csupa szemfényvesztés , csupa ámítás, mert 
húsz napi fölfüggesztetése daczára is folyvást maga Lopez intézi

az ügyeket, ’s csupán ellenmondásokbul származható kellemetlensé
geket akart azon fogás állal mellőzni, ’s kikerülni azt, hogy illy ve- 
szélyfenyitő napokban ne kénytelenüljön aláírásait oklevelekre illesz
teni. Különben is, valljon ki fogja a’ mostani ministereket fölvál
tani? A’ tulajdonképi ellenzésnek egyetlen nagy tekintetű ’s hatása 
íérjíia sincs, ki egyszersmind a’ cortes többségével jó egyetértés
ben állana. Szintigy vannak e’ töredék-pártok is, mellyek egyes sze 
m élyekhez szítók, és sem egyik sem másikkal, sem önmagok közt 
m egegyezni nem tudnak. Ha történik is néha szóváltás a’ minister- 
ségi párt tagjai között, hamar kibékülnek; m ert egy húron pendü- 
lők. így  volt a’ napokban Mendizabal és Ülozaga; de az ő torzson
gásuk sem volt sokáig tartó, mert különben jól értik egym ást, mind 
ugyanazon iskola tanítványa lévén. Olozaga önként megvallá a’ cor- 
tesben, hogy ő a’ rendkívüli fölhatalmazások egyik főkezdője volt, 
czimborái által. Az igazgató királyné akár óhajt a’ ministerségben 
változást, akár nem , mindegy; mert az egész dologban kevés részt 
vesz, igen elszigetelve él ’s a’ személyeket igen kévéssé ismeri. Ke 
kevesebb elhatárzottsággal is bir , hogysem uj ministeriumot 
szerkeszthessen öszv e , ha a’ cortes újabb nehézségeket nem gör- 
ditne is elébe. A ’ minislerium valóban igen erős lábon is hiheti m a
gát, m ert keveset törődik azzal, hogy magát m egszereltetné; bizo
nyítja ezt Narvaez esete. Mint mondják, Buil is beadta már elbocsát- 
latási kérelmét Valenciából, mint Castellon de la Plana tartomány 
parancsnoka. —  Espartero ü k é n  m ég Bilbaoban volt. Mind a’ 
két hadas rész rajta van , hogy magát ujdon szerkesztéssé. A ’ car- 
losiak öt dandárból álló serget készítettek Casliliába , talán Gomez 
vezérletére bizandót. Mint bizonyost említik, hogy Villareal Gue
vara erősségben ül fogva. De szomorúak a’ tudósítások alsó Arra- 
goniából és Valencziából. Számos kisebb, nagyobb dulongó csopor
tok mutatkoznak majd itt majd ott. Cabanero 3 0 0  gyalog és 3 0  lo 
vag fegyveresből álló csoportja, és Tena csoportjai, mellyek 2 0 0  
gyalog és 7 0  lovasbul állanak, Alcanniz kerületben csatangolnak, 
noha üldözik és gyakran megverik őket. Serradoré a’ lengermellé- 
ken kalandoz, ’s Benicarlot sikeretlenül támadó meg. Cabrera, ki 
csaknem 3 0 0 0  em berrel já r , Castellon de la Plana falai alatt pusz
tított és számos szerencsétlen m ezei gazdát öldösött halomra. M ond
ják ugyan, hogy jan. 21 kén kárral ütközött m eg a’ portugali brigá
déval T orre Blanca alatt (Castellontul éjszakra) , azonban e ’ hir nem 
egyez m eg a’ későbbi tudósításokkal, m ellyek a’ carlositák pusztító 
beütéséről szólnak Huerta de Valenciába, hol Cuarte és Manises 
helységeket is, Valencziának úgyszólván külvárosait, egészen kipusz- 
tilották, sok em bert magukkal hurczoltak, ’s mintegy 4 0  honfit a - 
gyonlőttek, sőt a’ mint látszik, utjokat gáltalan egész Ribera del Ju- 
car és S. Felipe de Xataviaig folytatók. Barcellonában sem uralkodik 
teljes e légü llség , sőt az mondatik, hogy a’ nemzeti őrség egy része , 
Parreno főparancsnok rendelésének, melly a ’ 16i esetekbe bonyolult 
két osztályt lefegyverkezletni parancsoló, nyilván ellenmondóit. (Jui- 
roga general, kire, mint látszik, az arragoniai főkapitányság mellett a’ 
központi tábor is bizatotl, Saragossábul kiindult ’s Abecia ezredes
nek is, ki jelenleg néhai Noguera osztályát korm ányozza, megpa- 
rancsolá, hogy Alanizbu! előnyomuljon.

Az Fspanyol keserűben fakad ki a’ fenyíték- és rendbom- 
lottság ellen, mellynek terhe alatt Spanyolország mostanában nyög. 
Hallatlan dolog, úgymond, Lopez minister ideiglenes fölmenletése 
nyomos dolgaitul épen olly pillanatban, midőn a’ corlesgyülési vi
ták , a’ külföldi viszonyok naponkinti bonyuiása, ’s a’ kormányzás 
minden ágában növekedő zavar, nem is említvén a’ szűnni nem tudó 
polgári háborút, a’ ministerek csüggedetlen munkálkodását sokkal 
inkább megkívánja, mint valaha. Különben pedig, ha már egyszer 
Lopez hivatalos foglalatosságit félben szakasztá, azt óhajtja a’ ne
vezett lap : lépne ki munkaköréből egészen, ’s engedné át helyét 
az őt ideiglen pótló Armendariznak. Azt tanácsolja egyszersmind 
Mendizabalnak is, hogy miután szom orú tapasztalási eléggé meg- 
győzhetékállásfokánmaradhatlanságárul,lépjen le onnan; mert nép
szerűsége már elenyészett, ’s azt neki többé semmi nem szerzen- 
di meg. —  Febr. 3kánszem élyes gyalázatot is kellett szenvednie a’ 
la granjai eset által elhirült Garciátul, ki őt több előkelők ’s kü
lönösen az angol követ jelenlétében szidalmakkal illeté. Mendiza
bal szóvitába ereszkedett vele, ’s önfeledve csak az ang. követ figyelmez
tetése után bírt annyi lélekébrenséggel, hogy azt abban hagyá 
’s előidézett őrök áltál a’ pörlekedőt fogságba vitelé.

A N G L I A .
Az alsóház febr. 3kán Brotherton azon indítványát, hogy 

a’ház éj jeli időben ülést ne tartson, 1 4 7  szóval 61 ellen félreveté; ellen
ben elfogadta Horsman azon inditványát, hogy biztosság nevez
tessék, melly szorosan vizsgálja meg a’ bitorlóit szózatok bejegy
zését ’s átengedését a’ skót m egyékben. —  Ezen visszaélés olly 
nagy, hogy a’ javító törvény egész hatását elrontja. A’ bitor vá
lasztók t. i. mindenkor készek a’ conservativek vagy toryk mellett 
szavazni; sőt m ég tovább is m entek, t. i .: egy egész szavazati tő - 
zsér társaság keletkezeti, melly gyalázatos fondorlásit épen nem tit
kolja. E’ rendszert, mellyet a’ toryk a’ m egvesztegetés érdekében 
találtak föl, most kénytelenségböl már a’ reform erek is elfogadók, 
noha idegenkedve , csakhogy a’ toryk ellen dolgozhassanak. Ázon- 
ban minden illyes fondorlásnak minden párlkülönség nélkül a’ biz
tosság előtt m eg kell fordulnia, ’s így megszűnnie. A’ szónok azt 
h isz i, hogy R. P eel glasgowi nyilatkozása következtében a’ ns ba
ronet (R. Peel) nem fogja ótalhatni ez indítványt szónoki tehetségé
vel támogatni. (Csattogó kaczaj, és lármás tetszés.) Horsman nyíl-
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ványítá, hogy javaslatát mind a' két országra ki kell terjesztetni, ’s az
ért különbiztosságot óhajtana Angliára nézve kiküldetni. Hume m eg
egyez abban Roebukkal, hogy az illy csempészetek ellen leghat- 
halósb eszköz az áUalányosváíasztásjog, m ert akkor minden ember- 
nek szózatjoga lévén, valamennyit nem vesztegethetni m eg; azután 
pedig a5 titkos szavazás. Azonban a’ biztosság-kinevezést épen nem 
ellenzi. Spring-ltice kincstári kanczellár igy fejezé ki magát: „Nyil- 
ványitom a’ kormány nevében ? hogy ő fölsége ministerei a’ biztos
ság-kinevezést épen nem ellenzik; mi örömmel látnok ezen elvet 
az egész országra alkalmazottnak.ü E rre jelenté ö  Connell, hogy 
hasonló rendszabályt Irlandra nézve is javaslatba hozand. —  A ’ dis
senter egyesület nagy gyűlése, melly feb. 2án a’ City of London- 
iavern kávéházban ünnepéllyel tartalék, küldöttséget szavazott M el
bourne és J. Bussell lordokhoz. A ’ 3 0 0  tagból álló küldöttség M el
bourne lordhoz ju tván, az által ama törvényjavaslatra utasíltatott, 
m ellyet a’ belminister nem sokára hozand a’ parliamentbe, melly 
a’ dissenterek kívánságát bizonyára teljesítendő

Az influenza még folyvást uralkodik Londonban, ’s benne 
számos parliamenltag betegen fekszik, úgy hogy e ’ járvány nemcsak 
a’ nép egészségére lehet befolyással, hanem az ország politikájá
ra is, minthogy a’ szerint történnek a’ szavazások, a’ mint egyik vagy 
Biiásik politikai párt tagjai közül több vagy kevesebb lesz beteg. —  

A’ Globe szerint a’ Vixen hajó elvéleli pertárgy a’cserké
szi marton (Gestade), a’ korona jogtanácslóinak (az attorney gene
ral és a’ sollicitor generálnak) adatott á t, hogy Ítéljék m eg, ’s adják 
róla vélem énvöket.—  Az angol hirlapok e ’ dologból nagy lármát ü - 
tö ttek .—  E ’ tárgyban már említettük, hogy az angol hirlapok, mi- 
n isteriek , radicalok ’s toryk egyenlően ’s keményen kikelnek a’ Vi
xen angol hajó elfoglaltatásaért az orosz hatóságok által. De minthogy 
fölötte sok az , mit e ’ tekintetben részint a’ hirlapok mondottak, részint 
a’ Bell kereskedő ház nyilatkozásában m egérint: csak röviden fog
juk a’ legérdekesbeket említeni; ’s elsőben is Beli nyilatkozásán 
kezdjük, melly igy szól: „Minthogy az orosz hivatalos lap Vixen 
m enetérül a’ cserkészi martok felé olly adatokat foglal m agában, 
mellyek teljességgel nem igazak, ’s csak arra számolvák, hogy a* 
britt kormányt egész világ előtt felbujtónak és olly vállalat segéd
társának vádolják, melly csak azért té tetett, hogy: „Oroszország 
úgy nevezett zendülő alattvalója hadszerrel elláttassanak, ’s bátyá
mat és engem, mint kormányunknak e’ czélra ügyviselőii és csem
pészeket jeleljenek ki, nem pedig mint jogszerű kereskedőket; te
hát kénytelennek érzem m agam at, a' dolog igaz állapotját nyil- 
ványossá tenni. —  Én a’ cserkészi ■ marti kereskedésre úgy lettem 
figyelm essé, hogy Oláhország kormánya ’s később sóbányabérlőji, 
sójok eladására szólítottak fel. A’ szomszéd országokban tehát só - 
hijány után vizsgálódván, úgy találtam, hogy a’ fekete tenger k e le 
ti partján legjobb kelete leend. Azonnal megkérdeztem  a’ britt 
korm ányt, nem gátolja e szándékomat valamelly törvényes akadály, 
minthogy némi zárról hallottam , m ellyet Oroszországnak néhány 
év előtt rendelni tetszett. —  A’ külső ügyek statustilkárja, ki en
gem a’ Gazeltere utasított, meggyőzött arról, hogy ha létez is ha
sonló zá r, azt kormányunk el nem ism erte.u

„További vizsgálódásiul után m egtudtam ,hogy néhány év e -  
lőtt, midőn még Oroszország úgy nevezett felséget nem igénylett e’ 
part fölött , 2 0 0  —  3 0 0  cserkészi szekér mene évenkint Kon
stantinápolyból vagy a’ Levanteből becses terhekkel, többnyire britt 
gyárművekkel vagy gyarmati áruval oda, mik helyeit honi portékák 
cseréltettek. Oroszország azt állítja, hogy fölségi joga a’ drinápolyi 
szerződésen ép ü l, mellyben Törökország a’ fekete tenger egész 
keleti partját neki engedte; de én azt hiszem , külministeriumunk- 
ban vannak oklevelek, mellyek világosan bizonyítják, hogy az á ten
gedett martot v. partvidéket maga Törökország sem bírta soha; sőt 
mi több , Oroszország e ’ martot még csak most készül meghódítni,
’s a’ cserkeszekkel miatta jelen leg  folytat háborút. —  Konstans 
tinápolyból valamennyi európai áru honi hajókon vitetik, ’s é- 
pen ezt akarja az orosz kormány meggátolni; —  mert e ’ keres
kedést saját csatornájira szerelné átszívárogtatni. —  Rám nézve 
igen fontos körülm ény, hogy az orosz admiral és a’ brigg tiszt
jei, Vixen elvétele okául azt adák, hogy Vixen a’ záron akart át
törni, ’s a’ ^cserkeszek velők háborúban vannak. E z két okle
vélből fog megtetszeni. Azonban Sz. Pétervárban , hol a’ há
boríts állapot megvallásál nem vélték tanácsosnak, a’ hajó elitélése 
okául az hozatik föl, hogy az egészségi és vámszabályokat sérlé 
meg. Ez engem azon kérdésre bír, mi volt Vixen terhe? Nem volt 
egyéb sónál és két rakat angol gyármümutatványnál. Lőpor, fegy
ver vagy álgyu nem volt a’ hajón ; m ert tudva van, hogy Konstanti
nápolyban a’ hajóbul mindent kihordtak, ’s hogy olt a’ török k o r
mány tudta ’s engedelme nélkül hadszert hajóra nem rakhatni ; de 
ha lehetett volna is , a’ számos orosz kém m egtudta, ’s bejelentette 
volna azt. De az oroszok ezt nem is állítják, hanem csak azt mond
ják , az angol hajó é rk ez te’s távozta közt, t.i. 36  óra alatt, elég  ide
je  volt lőpor-rakványát kihordani. É n  a’ külministerséghez okleve
leket küldöttem, mellyekből kiviláglik, ho g y a’ rakvány e g y  r é s z e  
sem  hordatolt ki, ’s hogy az orosz álgyus brigg ama 36  óra köz
ben 2 4  óráig Sudschakkale öbölben feküdt, ’s V ixenre ügyelt. 
Sebastopelböl értésem re ese tt, mikép a’ Vixen terhe kihordatott,
’s az orosz tisztviselők igen boszankodtak, hogy lőpor nem találko
zott közte. A hajó elutazta előtt Konstantinápolyból mindenfélét Ír

tak ugyan Vixen rendeltetéséről és tértiéről; de bizonyítom, hogy
azok mind alaptalanok valának. —  Ezzel nem szándékom monda
ni, hogy a’ britt kormány nem tudta, mikép én hajót akarék kül
deni a’ cserkészi m arira , ’s minthogy a’ kormány m eg nem 
m ondta, ’s nem is mondhatta , van e valamelly törvényes aka
dály , azért is most nem mulasztandja el a’ teljes elégtételkivánást 
a’ britt lobogó e’gaz m eggyaláztatásaért, egy hajó ’s terhe elvétele 
’s elitélése, bátyám ’s társai elfogatása , ’s minden jog megtagadása 
által kereskedést űzni oliy partvidékkel, mellyet Oroszország sem jog 
szerint, sem teltleg nem követelhet magáénak. Ez azon kérdésre 
vezet engem , melly hihetőleg az alsóházban is szóba ̂ jö v en d : 
m iért nincs nekíinkaTekete tengeren illendő hajóhadunk ?’s a ’ t.„ A’ sajtó 
szinte e ’ szellemben nyilatkozik. A’ tory Herald igy kezdi czikke- 
lyét: „A’ szövetséges Oroszország megm eré sérteni a’britt alattvalók 
személyes szabadsagát, tulajdonukat elfoglalni, a’ britt lobogót m eg— 
gyalázni, ’s daczolni a britt kormánynyal. Hogy m eggyőződjünk, 
mikép itt nem tévedés van a’ játékban, csak az elkobzás ürügyére 
kell tekintenünk. Miben állott az? Vixen a’ cserkészi mart zárját tő 
ré m eg, de kormányunk ezt soha sem ismerte el, ’satK—  A’ főkérdés 
mindig az marad; volt e  Oroszországnak joga e ’ martokat zár alá 
tenni, ’s irántok vámszabályokat alkotni, szóval rájok nézve fölsé
gi jogokat gyakorlani; ’s ha úgy , elismeré e Anglia ezen igényt 
vagy sem ? —  A ’ korona jogtanácslójinak vélem ényét, kikhez e” 
tárgy utasítva van, az egész politikai ’s kereskedői világban feszülten 
várják.

B E L G I U M
A’ képviselő-ház egy lövényjavaslatot fogadott el, melly szerint 

ezentúl a’ házas emberek is katonai összeírás alá esnek. Okot e* 
törvényre azon gyakori tapasztalás szolgáltatott, hogy számos fiatal 
em ber 6 0  éves ’s m ég vénebb asszonyokkal is lépett házasságra, 
csakhogy illy módon a’ katonaságtul fölszabaduljon. —  A’ brüggei szín
házban jan. 2 9 én  harcz támadt a’ néző és játszó személyek közt. ’ 
közönség ugyanis, a’ színigazgató iránt elégületlensége jeleit akarván 
adni, lármázott, fiityöngetett, sőt almákat is hajgált a’ színpadra. 
E ’ bánásmód annyira elkeserítő az ön érdemét érző prima donnát, 
hogy egy almát megragadott ’s azt a’ közönségre visszahajitá. M ost 
már iszonyú lárma támadt, ’s a’ rendőrségnek kelle a’ forrongó já ték 
színt kiüríteni, hogy a’ közvéleménnyel küzdő szinésznőt megmentse. 
Egy ideig a’ színház zárva is maradt.

T Ö R Ö K O R S Z Á  G.
Konstantinápoly ból jan. 25 rő l írják : A’ szultán kem ény pa

rancsokat bocsáta ki , hogy a’ m ecsetekben az ötszörös imádsá
gok szabályszerű pontossággal m egtartassanak. Saját udvariszolgái j á r 
nak szerte a’ városban ezen rendelés szoros te ljesítésére  ügyelők.

Néhány nap előtt azon zsákmány, melly a’ Revendus kurd 
főnök ellen utóbb viselt háborúban szerezte te tt ’s m elly három 
millió török piaszterre m eg y , m egérkezvén Ivonstantinápolyba, a ’ 
szultán kincstárába tétetett. —

Syriát rémitő földingás látogatta m e g , melly főleg Taba- 
richban (Tiberias) és Safedben borzasztó pusztításokat tett. —  Bay- 
ruthból január l l r ö l  a’ smyrnai hírlapban egy tudósitás azt mond
ja , hogy e’ földingás újév napon történt, kevés perczzel nap fe l
kelte elő tt, ’s általa Tabarich, és Safed város, úgy szinte vala
mennyi körülfekvő falu gyászosan elpusztult. —  A’ lökések egyik
ben 3 0  másodpercznél tovább tartottak. Ama’ két város nem egyéb 
puszta omladéknál, és fájdalmas tapasztalás, hogy lakosaik legalább 
kilencz tized része is az oinládékok alá temettetett. M ég eddig a’ 
szerencsétlenségről helyes fogalmat nem képezhetni, mert foly
vást újabb, ’s borzasztóbb tudósítások érkeznek róla különböző 
helyekről. —

A M E R I K A .
Ujyorki lapok januárról (mellyek tartalma négy hét alatt é rk e 

zett P e s tre !)  azt beszélik, hogy Bravó tábornok, kit a’ mexicol 
kormány a’Texas ellen induló sereg főparancsnokává nevezett, benyuj- 
tá elbocsáttatási kérelmét. T isztei’s katonájisem látszanak igen hajlan
dóknak tovább teljesíteni eddigi kötelességüket. A’mexicoi sereg ugyan 
indulóban van Texas felé, ’s mint mondják Tampicotul már Matamo- 
rasig el is ju to tt; de közönségesen azt hiszik, hogy az expedili- 
ónak kétség kívül ott szakad vége, mert a’ katonaság nem akar to 
vább menni. Ha igy viszik a’ háborút, Mexico kénytelen lesz előbb 
utóbb 'elismerni Texas függetlenségét.

A’ kincstári épület felgyujlása miatt vádlott W hite ism ét uj 
'esküttszék elé fog állíttatni. A ’ vitatások a’ mostani esküttszék előtt 
hal napig tartottak, ’s az esküttszék 7 0  órányi tanácskozás után is 
oda nyilatkozott, hogy semmifélekép sem egyezhetik meg a’ hozan
dó ítéletben.

Egy hajó, inelly dec. 1 lé n  hagyta-el Rio Janeirót, azon 
hirt hozá , hogy P eru  és Chili közi háború ütö tt ki, ’s már mind 
két részről több hajót el is foglak. —  Michigan tartományt Jack- 
son elnök a’ statusok közé javasolja fölvétetni egy  uj küldeményben, 
’s a’ washingtoni elégelt postahivatalt minélelőbb újra fölépíttetni.
G A B O N A Á R :  febr. 2ldikén Tiszta búza 100 — 90. U 0zs 53 1 /3  — 52 — 50.

Árpa 53 1 /3 ;  Zab: 41 1 /3  — 40. — 3(5 2 y 3 ;  Kukuricza 9(5 2 /3 .  
P É N Z K E L E T  febr. 18. 5 pCcntc» »tatu»kötelez,v :ny I05'5 /10; 4pCentes

15/1(5. 3 pCente» 75 1 /2 ; 1820ki 100 f. tos kölci 224 3 /4 ; '  182Iki (00 fitos U l  
8/4;jJ834k i 500 fitos. 509 1 /1 0 ;  becsvárosi 2 1 / 2  pCcntes bankokiit. 06 1 / 4 .  

D U N A V 1 Z Á L L Á S :  febr. ISkán 3' 5" 0'" 19kcn 3' 0" 0'" 20kán 3' 8" U"*
2 lén 4/ 0" 0'" 22én 4, 2“ 9'".

Szerkeszti H e l m e c z y . Nyomtatja B e i m e l .



Duna partjain, inig ezek mögött a’puszta de már kimért házhelyek 
a’ város jövendő kiterjedését mutatják. Egészen napkeletiek Pesten a’ 
kávéházak, mellyekkel a* város tömve van. F/ kávéházakat újabb 
időkben nagyon árnyékba tévé a‘ fényes casino, mellyel benső e l
rendezésére nézve a’ londoni legelső gyülésházakkal hasonlíthat
ni ; ’s a’ t. —y

Berlini nyilványos hiv. tudósítások szerint az ottani tud. egye
temnél több mint harinincz magyar ifjú merít tudományt a’ német 
theologia ’s philosophia forrásinál.

A’ hires ázsiai utazó Honigberger most Konstantinápolyban 
van , hol homoeopatha orvos minőségében akar tartózkodni.

A U S Z T R I A .
Legf. rendelés szerint IV Gusztáv királyért febr. 20átol kezd

ve martz. 3aig tizenkét napos udvari gyász fog viseltetni. —  0  cs. 
k. felsége jan. 21 ik ilegf. határozata által a’ gyermekek számára irt 
olvasókönyveiről ismért Chimani Leopoldot szalagos közép arany ér
dempénzzel méltóztatolt jutalmazni. —  A ’ prágai hírlap szerint múlt 
évi dec, 27éről kiadott legf. kabineti irat m egengedi, hogy a’ Be- 
raun folyó felelt boltozatos kőhid építtessék, ’s ez ő fels. nevét vi
selje; egyszersmind ő föls. a’ csehországi rendek által koronázta- 
tásakor neki benyújtott 1 0  ezer darab aranyat ezen hid építésére 
engedte.

P O R T U G Á L I A .
Az alkotmány ̂ változtatási indítványok kidolgozására az or

szág legnevezetesb követeit nevezé a’ cortes biztossági tagokká. Ez 
az ellenzési pártot, melly az 1822k i alkotmányt minden módosí
tás nélkül akará megtartani, annyira csökkenté, hogy kénylelenül- 
ve látá magat a’ küzdhelyről lelépni. Főnöke, Arrelo Feio, ki a’ leg 
közelebbi népmozgalomkor nemzetőrségi vezérfő volt, még a’ kam- 
rábul is egészen kilépett; mire jó ürügyül szolgát neki himvéré- 
nek (férjfi testvérének) halála. Szintezen ok inditá barátját is , Ber
nardo da Rochát, a’ népfölségi társaság egyik leghatékonyabb tag
ját arra, hogy gyengélkedő egészségét adván okid, követségi elbo- 
csáttatását benyújtsa. —  A ’ cortes egyébiránt márinegkezdé rendes 
üléseit, ’s mint m. h. 29keig terjedő tudósitásokbul látszik , a’ migu- 
elpárti guerilák naponkint gyarapuló erejérül ’s dulongásirul is for
dult elő szó. Barjona csudálkozását nyilatkoztató, hogy a’ kormány 
még mindegyre vonakodott Remechido pusztításainak meggátlása vé
gett hatalmasb eszközökhez folyamodni; holott ez akkor nagyon 
könnyű lelt volna, midőn Spanyolországban a’ portugáli halár kö
zeién Gomezt megverték. Passos nem védhető a’ kormányt e’ 
szemrehányás ellen máskép, mint azon őszinte vallomással, hogy 
sem pénze sem fegyverese nincs e lég , ’s hogy e’ miatt kényszerült 
a’ kormány önkénteseket szólitni föl, velek a’ miguelpárliakat le 
győzendő, kik egyébiránt nem a’ mostani minislerség alatt kelet
keztek , hanem már ennek kormányra lépte előtt is mutalkozának 
Algarbiában.

A’ portugál kormány elérkezettnek véli ama’ kedvező időpontot, 
melly ben a’ spanyol udvariul visszakivánhatja Olivenzát, mellyet en
nek a’ bécsi egyességnél fogva engedett ót. ’S ez iránt már való
ban intézett is Krisztina királynéhoz ünnepélyes föls/.ólitást.

A ’ belhoni kereskedés előmozdítására tett kormányrendeleie
ket csakugyan sérelmeseknek találták a’ Lissabonban települt angolok , 
’s kérelemmel járultak Smith úrhoz : terjesztené föl azt udvarának , 
hogy ama’ rendszabályok nem kevesbbé kártékonyak az angol keres
kedésre nézve, mint ha a ’ két nemzet közt egyenesen megtiltották 
volna a’ közlekedést; ’s hogy ez iránt az angol kormány szükséges 
intézkedéseket tegyen.

Havanahi tudósítások szerint dec. 2 9 rü l, miután Cuba szige
tének egy része ’s fővárosa Santiago meghódolt Tacon tábornoknak: 
visszahívják Lorenzo tábornokot Spanyolországba, hol a’ hadse
regnél nyerend alkalmazást, mert ellenszegülését, mint csupán túl
ságos hazafiui indulatbul eredtet, nem találják büntetésre méltónak. 
Helyébe a’ kormányzó tábornok, udvarálul érkezett engedelme kö
vetkeztében, tetszése szerint nevezhetend ki valakit, —  A’ havan
nainak hosszú időre kinyúló békét reménylenek e’ rövid lorzsongás után, 

A ’ szabadsági háborúban szolgált ’s jelenleg Lissabonban 
élődő franczia tisztek egy nyilatkozást bocsátottak közre Merciernek 
Ferdinand hg élete ellen intézett merényét tárgyazólag, mellyben 
azt állítják, hogy földijük cselekvényében nem részesek , mellyet 
háborúit elme-kitörésnek tulajdonitnak.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Az elutasitósok folyvást tartanak. Legközelebb ismét a’ valen- 

cziai és barbastroi püspököket szállilák ki az országbul; amazt bizo
nyos Gomezzel együtt, ki septemberben a’ respublicát élteié, ívi^a 
szigetre; emezt pedig a’ franczia szélekre. A’ palenciai püspököt 
eleinte carlospártiságrul vádolák. De éltül a’ főlörvényszék által föl—

M A G Y A R O R S Z Á G .
0  cs. k. fölsége jan. E lérő ik , legf.rendelésében Vass Lász

ló nagyváradi kanonokot theol. tanárját ’s a’ pesti kir. egyetemnél ta
nítót czimzetes apáttá; f. h. 4éröl kelt. legf. határozata szerint pedig 
Mallay József k&pitány-auditort az 54  sz. rajnai ’s Hessen Emil hg. 
gyalogezrednél, a’ pétérváradi fó tisztkarnál auditorrá méltóztatott 
kinevezni.

Ö cs. k. fö/sége múlt évi dec. 13ároI szóló legf. rendelése 
szerint Miskovits Gábor hidépitő-osztályi (pontonier) kapitányt, díj
elengedés mellett, magyar nemességgel méltóztatott felruházni.

E s z t e r g á m  febr. 18án: Eztergam m egye, melly a’ nem
zetinyelv terjesztésében mindenkor buzgón munkálkodott ’s e ’ tárgy
ra kitűnő honfiúi gondot fordított, az újévi köszöntések váltság
díját is e ’ czélra fordító, melly mintegy 4 0 0  p.frtra ment.

M agyar borismertető egyesület: A ’ magyar borismerte
tő Egyesület részéről ezennel hírül adatik, hogy az Egyesület’ köz
gyűlése f. e. martz 17ik napján reggeli 10 órakor fog tartatni a* 
nemzeti Gasinóban , mellyre az Egyesület’ minden t. ez részvénye
se meghivatik, a’ Pestbudán lakók pedig a’ gyűlés napja előtt még 
különös meghívó levélkék által is emlékeztetnek a’ megjelenésre. 
Mindazont. ez. bortermesztő urak pedig, kik az Egyesületbe a’ szabá
lyok’ értelme szerint tagúi belépni szándékoznak : e ’ szándékjukat 
azon határidőig személyesen vagy levél által akár Podmaniezky La
jos b. másod-elnök urnái (barátok piaezá i, a’ nem-etségi háznál,)—• 
akár Appiano József árus urnái (József piacz, Almásyház), — akár 
Szekrényessy József urnái, mint az Egyesület’ jegyzőjénél (nemze
ti Casino, M. Dorottya utcza 8ik sz. a.) jelenteni méltóztassanak; hoz
zá csatolván abbeli jelentésűkhez az Egyesület pinezéjébe küldendő 
boraik nemeit illető nyilatkozásaikat is , hogy e ’ szerint az Egyesü
let’ közgyűlésében jelenlevő részvényesek által az egyesületbe ta
gul felvétethessenek. Költ Pesten a’ magyar Borismerlető.-egye- 
sület 1837iki február 23án tartott választmányi üléséből.

A’ kassai városi kórházban, mellynek talpköve még 1814ben  
tétetett l e ,  de a’ melly, közbe jött akadályok miatt csak 1831bein  
lépbete munkálatba, 1835 novemb. elejétől 1836ki octob. 3 1 e ig  
2 5 5  beteg vétetett ápolás alá; ezek közül felgyógyult 2 0 8 ,  m eg
halt 17 , haldokló állapotban hozatott be 1 0 ;  gyógyuló félben ma
radt 2 0 ;  az ápolás 5 5 9 7  ft. 3 2  krba került, mellyből levonatván a” 

„város pénztárából, az alapított ’s állandóul elfoglalt 4  ágyon kívül, 
szegény betegekért fizetett 1 0 9 5  ft. ’s 3 2  emberbarátnak egyes 
adakozásiból összegyűlt 5 5 5  f. 2 0  kr., az intézet saját pénztárából 
kiadatott 3 9 4 7  ft. !9 k r .

N. Pétselen (Zala megyében) ni. évi dec. 22én Szepesi György 
szegény lakos neje Dragovits Erzse három leónymagzatot szült egy
szerre , mellyek most már két hónaposak, érett-’s egészséges tes-  
tü e k ,’s hihetőleg nagyobb kort is érendők, de fájdalom, csikorgó 
szegénység bölcsőjük! —  Nevezetes ezen anyánál, hogy tiz év alatt 
ötször szülvén kétszer egyes, kétszer kettős,most hármas volt szülése.

Az Alig. Ztg. köv. czikkelyt közöl ifjú Pestünkről: Ma
gyarország, napkelet kapuja, ’s határvonal a’ keleti hanyagság 
és nyugati túlfeszültség között. Evenként növekedik fontossága, 
mert mióta Széchenyi gr. vezérlete alatt a’ vaskapu sziklái szét
hányatnak, erre vezet a’ Konstanlinápolyba, Trapezuntba, Kisázsia- 
és Persiába vezető ut. —  Magyarország felett mind ekkorig saját 
csillag uralkodott. Utolsó azon népek k özt, mellyek Ázsia közepéből 
pusztítva Európára törtek, kevés bajjal egy szép országot foglalt 
magának; ’s midőn viszont Európa Ázsiára törő keresztes hadakkal 
zsibongott : Magyarország ezekben csak utoljára vett egy kis 
részt, holott valamennyinek hasznaival élt; mert a’ népek és eszmék 
útja már akkor is Duna hosszában ment ’s a’ t. Midőn Európa 
zendületi vonaglásokban szenvedett , Magyarország nyugton ma
radt, ’s csupán azon idők sükerét tévé magáévá,tudni illik saját,a~ 
nyagi állapotja javítását. Innét van, hogy Magyarország még igen 
sok ki nem merített ’s el nem használt erővel bir; innét, hogy 
jólléte szemlátomást növekszik. Hogy erről meggyőződjék valaki, 
csak Pestet kell látnia. —  Azon sas tekintettel, melly az ó világ 
népeit uj városok alapításinál bélyegzé, Budát a’ legvégső dombra 
helyezők építői azon nagy hegylánezban, mellyet a’ Duna széles 
habjai a’ mérhetlen magyar sikfüldtiil elvólasztnak. Ismaélita kal
márok épilék vele szemközt Pestet Magyarország első fejdelmei 
alatt; mintha már előre érzették volna e’ hely utóbbi fontosságát. Már 
most is hihetlen gyorsasággal növekszik Magyarország közepén 
a’ szép kettős város; de kiszámithatlanok lesznek haladási, ha La
jos bajor király nagy müve elvégeztetvén, a’ Rajna és Duna egy  
nagy vízcsatornát képeznek majd Európán által. Akkor Pest világra 
terjedő fontosságot nyer, mint a’ levantei és beleurópai kereskedés 
kikötőhelye. Már most évenkint uj paloták emelkednek a’ szőke
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m entetvén, későbben kormány iránti engedetlenség ’s m egye-köré
nek odahagyása miatt minden javadul m egfosztották, ’s a’ polgárhá
ború végződteig számüzék a’ mondott szigetre. A’ barbastroi püspök 
szinte a’ kormány parancsinak ellenszegülés miatt kárhoztaték hon- 
vesztettségre: mivel megyéjében nem alakított annak rendelése sze
rinti juntát. E ’ kíméletlenség még a’ klaslromokra is kiterjed. Homok
ká lesznek a’döntögetők kalapács-ütései alatt. Magában a’ fővárosban 
’s ennek vidékén , közel száz jutand pusztulásra. Mondják, hogy az 
iliy’s egyéb nemzeti javak eladásánál egyik ministernek saját érdeke 
forog fön, ’s azért is megy az olly lassan. Nyilván kijelöltetnek az 
ngy nevezett,,fekete szövetségesek“ , kik e ’ jószágokat magokhoz ra
gadozzák, ’s azokkal szinte egyedárusságot gyakorolnak.

Vila ur, egyike a’ cortesköveteknek, Catalonia részérül, a 
febr. 2kán tartott ülésben kinyilatkoztatá, hogy a’ ministereket k é r
dőre fogja vonni: m ért használták Barcelonában a’ nekik adott rend
kívüli teljes hatalmat. Erre nézve azt kivánja: 1.) Igazolják magokat 
az iránt a’ ministerek. 2.) Adják elő a’ barcelonai eseményeknek vala
mint az előbbi hatóságok visszahelyeztének okait. 3 .) Adjanak szá
mot róla, mért adtak mindig elsőséget az estatuto-real alatt szolgált 
generáloknak ’s névszerint egynek , ki az isturizministerium részese 
volt. —> Calatrava kimeritőleg felelt mind ezen kérdésre. A’ minis- 
terium , úgymond, csak a’ nyilványos vétkesek ellen haználta e’ ha
talmat. Ha vele csak egyetlen egy visszaélés történt is , neveztessék 
m eg ar. A ’ barcelonai kérdés valódi gúny; m ert senki sem tudja ama 
fájdalmas események okát jobban, mint épen azok, kik a’ kérdést te 
szik. A ’ befolyás, mellyből a’ viszálkodás eredt, nem Barcelonában 
volt. ( E’ szóknál minden szem a’ cataloniai követekre fordult; ’s 
csak ők magok voltak, kik e* czélzást elérteni nem akarák.) Mi 
a’ generálokat illeti, arra nézve a’ kormány mindig rajta lesz , minden 
becsületes férfiút fölkeresni, a’ nélkül, hogy kérdezné, mellyik minis- 
teriumban szolgált ezelőtt. Hol a’ haza java forog főn, ott minden elő
ítéletnek meg kell szűnnie, ’s ő (Calatrava) olly szabadon érzi magát 
minden pártoskodástul, hogy perczig sem késnék még Isturizzal is 
kapcsolatba lépni, ha az Spanyolországban volna’s készséges, Izabel
lának és a’spanyol szabadságnak szolgálni. —  Beszéde nagy tetszéssel 
fogadtaték; egy cataloniai követ sem felelt rá ’s igy a’ titkos ülés vitat
kozásinak vége szakadt. —

Ez tanujeie annak, hogy a’ ministerség már jól előhaladt az 
ellenszegülés pályáján. Ez előtt négy hónappal áldozatja lett vo l
na Calatrava ur illy nyilatkozásáért a’ nép dühének; most m ég csak 
szavát sem emelé föl senki is ellene. — Narvaezt,mind a’ polgári mind a’ 
katonai hatóságok igen élénk buzgalommal ’s egész tisztelettel fo
gadók Cuenzaban. M egérkezése estéjén hangászatot készile számára 
a’ nemzeti katonaság, mellyre tömérdek nép gyűlt össze. A’ tábornok 
velős beszédet tarta ablakábul a’ sokasághoz, mellyben ennek a’ 
legforróbb kifejezésü biztosításokat nyujtá rendithetlen hazafiusá- 
ga iránt.

A’ Mendizabal és Carcia közt mull lapjainkban emlitett czivó- 
dás felől Madridból f. h. 4kén költ tudósitás következő részletesb ada
tokat közöl: Garcia, la Granja hőse, városi beszéd tárgya. 0  az általa 
kezdett lázadás óla nem szűnt meg túlságos követeléseket lenni; ’s 
azt látszék hinni, hogy érdeme megfizethetlen. Mendizabal előbb 
meguná a’ szüntelen adást, mint Garcia a’ szüntelen követelést; 
minek nyilványos botrány lett következése. Garcia u.i. egy elszánt íiczkó, 
tegnap Mendizabal lakása elibe állott, őt meglesni ’s kérdőre vonni. 
A’ minister épen a’ cortesgyiilésbül tért haza. Garcia közeledék hozzá, 
’s mivel Mendizabal lüstint meg nem egyezett kívánságában, hálátlan
ságot vete szemére ’s kérdőre voná, mint bánhatik igy olly em berrel, 
kinek ő vállain emelkedett föl. Azután hangosan kiálta : „ Most az eg y 
szer nem fogsz szép Ígéretekkel elnémitni“ ’s a’ m inisterte’ szavaknál 
hirtelen nyakon ragadó. Mendizabal egy kis ideig birakozott vele, azután 
segítségért kiáltoza. Orkatonaság sietett oda; megszabaditá a’ministert, 
’s la Granja hősét lömlöczbe veté. Garcia nem csak szabadon bocsát- 
ta tás t, de jutalmat is követel minden biró előtt. A’ legújabb lázadás 
kezdőjét pörbe idézni bizonyára vakmerény lenne. Alkalmasint min
denvonakodás nélkül a’canariai szigetekbe szállitandják ó ta ’ ministerek.

Calvo de Rosas ellen bizonyos összeesküvés miatt a’ kormány 
pert inditott. Ez febr: ^kán reggel nyilványosan folyt a’ St. Isidoro 
nevű hajdani jesuita-collegium belső kápolnájában. A’ tolongás annál 
nagyobb volt, mert előre tudták, hogy két minister, Lopez és M endiza
bal, tanuképen is megjelenik. Midőn az utóbbi kezét keresztre tette, 
esküjét elmondandó, a’ nép közt észrevehető zajgás volt.Több mint 1 4 0  
tanú vallomása találtaték alaptalannak, ’s Lopez, ki mint vádló állott 
fel, megint más vádlókra hivatkozott, kiknek neveit elhallgatni ki- 
vánta; de midőn nagyon is szorittatnék: valamelly madridi papot 
és egy alicanlei ügyvédet nevezett meg. Ez utóbbi, miután vádját e l
mondta, a’ minister által bírói tisztségre emelteték. Mind a’ két vádló Cal
vo meghitt barátjának mutatkozott. A’ tanuhallgatást 3kán is folytatók, 
s nevszerint Olozaga, Gonzalez A ntal, Camba, Garcia és Gaspa
res urak vallottak. Vallomásaik azonban annyira ellenmondók, hogy 
rnég semmi bizonyost nem mondhatni a’ per kimenetelérül. Lopez 
Fontanella plébánost nevezé az összeesküvés feladójának.

A Gazette de francé következő tudósítást közöl a’ spanyol 
határokról feb. 7kérül: „ ü g y  látszik, az angol, spanyol és franczia 
gózliájók tegnap reggel Ribero osztályának felét szárazra szállítók 
S. vSebasliannál. Ha másik fele is S. Sebastianba van szánva, akkor 
Evansnak 1 3 ,0 0 0  csatázója lesz, a’ carlosi lineahajók megtámadá
sára. —  Sarsfield tábornok, mint mondják, szinte előrenyomul 
a’ Baslan völgyön keresztül; e ’ két generál czélja a z , hogy a’ car-

losiaknak a’ francziákkali egybeköttetését elvágják, azon hibás ve- 
lem énybül, mintha ez utóbbiak segéd forrásaikat csupán Francziaor- 
szágból vennék ; de tulajdonkép tiszta angol érdekből. Esparteronak 
Durangot., és Alaixnak az arlabani lineákat keilend megtámadnia. 
Bayonneban szárnyalt hírek szerint, a ’kiszámolt megtámadásnak 1 0 - 
kén kell megtörténnie. Guibelalde tetem es hadi erőt vont össze igen 
kedvező pontokon ; ő az ellenséget bizonyára nyomíidékosan fogja 
elfogadni. —  Nem régiben öt earlosita tiszt, Don Poblo Sanz osz- 
tályábul, kik megsebesítve Oviedoban foglyokul es tek , a’ lázadók 
által agyonlöveték. —  Ilurralde tábornokot, ki fogva viteték Bada- 
jozba, Valencia de Alcantara fölé indultában, az őt kisérő katonák, 
azon ürügy alatt, mintha el akart volna szökni, szuronydöfésekkel 
meggyilkolák.

Madridban nagy félelem uralkodik a’ ragályos járvány-nya
valyák miatt, mellyek az ottani kórházakban mutatkoztak. De különös 
aggódást okozott a’ carthagenai és cadixi börtönökben kiütött hagy- 
máz (typhus), hol a’ halomra gyűlt carlosi foglyokrul már a’ polgár
ságra is átszállóit e ’ betegség. A ’ kormány nyilványos fölszólitást 
bocsátott az emberiség jótékony ápolójihoz , hogy a’ gonosz meg- 
gátlásához erejűkkel kitelhetőkép járuljanak. Szavai azonban nem 
nagy viszhangra találtak.

Manchában még mindegyre a’ legiszonyúbb pusztításokat 
hagyva dulongnak Orejita és Palillos csapatai. Nem rég  a’ Paris
ba indult angol követségi hírnököt is megtámodák, és hivatalos ira
tain és sürgönyein kívül mindent elrablottak tőle.

A N G L I A.
A’ felsőház ülésében febr. 6án Suffield és Brougham lordok 

számos kérelm et nyújtottak b e , mellyek közül egy , 1 3 ,9 5 0  aláí
rással az egyházi adó eltörlését kiváná. A ’ folyamodók e’ kérelmük
ben oda nyilatkoztak, hogy lélekisméretükkel ellenkezik ezen a- 
dót továbbá is fizetni, azonban még sem örömest akarnák magokat, a’ 
fizetés megtagadása állal, világos ellenszegülésbe tenni a’ törvénnyel.
—  Brougham lord e’ kérelm eket melegen támogató. —  Lyndhurst 
lord: „E ’ folyamodók az egyházadó teljes eltörlesztését kívánják?“ 
Brougham lord: „ Ig en is , és véleményem szerint az okosabb is 
lesz.“ Lyndhurst lord: „Én ellen nem mondok; csak azért kérdem , 
hogy teljesen föl legyek e’ tárgyban a’ dolog mivoltáról világítva.“
—  A ’ ház már 5 órakor elhalasztatott.

Az alsóház február Gdiki ülésében felolvasta J. Russel a’ 
király válaszát a’ ház felírására, illyképen: „ Örömmel fogadom
Önök dicséretes és tiszteletteljes felírását. Számolok arra, hogy 
Önök alaposan fogják azon külön ügyeket megvizsgálni, m ellyekéri 
Önök figyelmét igénylem. Minden törekvésem et, az isteni gondvise
lés áldása alatt oda fogom irányzani, hogyEurópában a’ békét m egőriz
zem, koronáin becsületét sértetlen tartsam, és népem szerencséjét sza
porítsam.“ —  A’ február Tiki ülésben végre megkezdődött a’ parlia
ment! harcz Irlandra nézve. J. llussel lord előadván jelentett törvény- 
javaslatát az irlandi hatóság-testületek javítása iránt, azt egyszersmind 
bővebb beszéddel sürgelé , mellyben Irland állapotját megvilágította ’s 
viszonyait előadta, állitván, hogy ezek miatt javaslata el nem mellőzhető. 
E ’ törvényjavaslat ugyanis arra van szánva, hogy a’ visszaéléseket el • 
törülje, ’s Maiidnak is megadja azt, mi Angliának és Skotziának 
m ár megadatott. Ez nem vallás, hanem jogkérdés ; és azért minden 
nehézség és ellenvetés csak onnan jő, hogy az unió ’s a’ felszabadító 
törvény daczára, a’ katholikusokkal még mindig máskép akarnának 
bánn i, mint ő fölsége egyéb alattvalójival. Előadó azután , hogy a’ 
törvényjavaslat egyes részei, főleg a’ lényegesek, ugyanazok a’ 
tavalyi javaslatéival; módosítások csak a’ nem lényegesekben történ
tek. Egyszersm ind határozottan oda nyilatkozik, mikép a’ korm ány
nak szilárd szándéka: e ’ függő kérdést életkérdéssé tenni. „És itt, 
síre, igy folytató, szükségesnekérzem , kivált azon nyilatkozások után, 
mellyek adattak, ’s némelly határozások u tán , mellyek tétettek, e lő
terjeszteni azon okokat, mellyeken a’ kormány viselete Irlandra néz
ve épül, ’s mellyekből mi a’ törvényhozásnak olly lépéseket aján
lunk, m ellyek a’ végrehajtó hatalommal (király) teljes egyetértésben 
vannak: és s ire , illőnek tartom nyilványilani, hogy én ezt, a’ m os
tani igazgatásra nézve elhatárzó kérdésnek tekintem. (Halljuk! Hall
juk!) S ire , nem maradhatok kanyag a’ m ellett, hogy mi évről é r '• 
törvényeket hozzunk b e , ’s látnunk kelljen, mikép mellőztetnek azok 
e l, 's mennek veszendőbe, anélkül, hogy egy lépcsővel tovább 
jussanak. —  (Halljuk!) Jogosnak és illőnek tartjuk, hogy a’ par
liament és az ország teljes időt vegyen magának Irland kor
mánya és azon javaslat charakterét megfontolni, mellyet mi most elő
terjesztünk; de nem úgy vélekedem , hogy a’ kormány örökké ékép 
mehetne ’s jogot tarthatna e ’ ház bizodalmára , melly eddig még soha 
sem tagadlatolt meg tőlünk.—  (Halljuk! Halljuk!) S íre, a’ kormány 
nem volna méltó többé e ’ bizodalomra, ha Irland iránt m ég tovább 
is m egtartana ollyan elveket, mellyek ellen magunkat határozottan 
nyilványitottuk, ’s mellyeknek nyíltan ellenmondottunk.“ —- (Nagy 
benyomás.) A’nemes lord ezután Foxra hivatkozott, ki már I7 9 7 b en  
nyilványitolta e’ házban, hogy Irland is hasonló jogok és kormány
elvekben részeltessék mint Anglia; hogy Irland kormányát irlandi 
fogalmak ’s nézetek szerint kell intézni ; ’s bogy épen ig y , és csak 
igy fog Irland benső szilárd kapocs által Angliához köttetni. Ezen el 
vek szerint megyen Mulgrave lord, ’s ez ország igazgatásába ré sz re - 
hajlallan jogosság szellemét hozta, —  mikép az ott előbb isméret - 
len volt. E ’ rendszer jótékony ’s áldásleljes hatása bizonyságául a’ szó 
nok a’ gonoszteltek statistikai jegyzékét hozó föl Maiidból, mellyből 
kisül , hogy n' gonosz tettek száma egész sor m egyében tS 3 6 b a u
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kisebb volt, mint az előbbi években. —  A szónok azzal rekeszté, 
hogy igényié a’ ház kedvezését, ezen Irland m egbékítésére szolgáló 
rendszabály m ellett, éspedig  kettős okból, elsőben is mert jogos; 
másodszor pedig, mert az írlandi nép Angliához ragaszkodása kapcsait 
m eg fo g ja  szilárdítani.“ (Harsogó tetszés. — ) Utána Sergeant Jack 
son a’ törvényjavaslat ellen szólt, ’s a’ protestanlismust veszélyben 
állitá forgani, egyszersmind keményen kikelt az ii landi nemzeti egye
sület és O’Connell ellen.

Az alsóház febr. 6iki ülésében csakugyan szóba jött Vixen 
elfoglaltatása az orosz hatóságok által. Charles Hull er azt mondá , 
hogy mivel e ’ dolog Angliában olly nagy megindulást okozott, k é r
dezni kénytelen , valljon az elvétel a’ parti zár állított m egsértése , 
vagy az orosz veszteglési rendszabály áthágása miatt történt e?  E g y 
szersmind szeretne arról bővebben értesittetni, valljon mikép 
van a’ dolog az orosz kormány által a’ Duna torkolatinál szedett vá
mokkal Palmerston lord válaszoló, hogy az első dolog e’ pillanat
ban a’ királyi ügyészeknek van átadva véleményadás végett; a’ ko r
mány tehát mindaddig semmit nem tehet, inig ezen joghatóság el 
nem határozta; valljon a’ népjogi viszonyok Oroszország és Anglia 
közt m egsértettek e vagy sem ? A ’ dunai v 'mokra nézve a’ két kor
mány közt alkudozások történtek m ár, ’s az orosz kormány világo
san nvilványitotta, mikép teljességgel nem szándéka az angol k e 
reskedést terhelni. Oroszországnak ugyan van joga a’ szerződések
nél fogva ott vesztegintézeteket állítani; de azt m egígérte , hogy a’ 
Duna torkolatinál angol hajókon semmi vámot sem fog venni.

Az alsóház ülésében február 7én előterjesztő John Russel 
lord az irlandi hatósági törvényjavaslatot. Előadásában Mulgrave 
lord kormányát dicséré Irlandra nézve. A ’ nemes lord többek közt 
egyenesen nyilványitotta, hogy a’ fenforgó kérdést kabineti k ér
désnek tekinti, azaz ollyannak , melly ha el nem fogadlatik, a’ 
minislerium lelép; melly nyilatkozást a’ ministeri padokon hangos 
tetszéssel fogadták. A’ kincstár kanczellárja a’ Ciki ülés vége felé 
azon biztosság megújítását hozta indítványba, melly a’ társas-ban
kok (Joint-Stock-bank) hatása ’s igazgatása vizsgálatára volt tavaly 
kiküldve. Hume ur indítványba hozá, hogy e’ biztosság ne csak 
a’ társas-bankokra, hanem átaljában véve az egész bankrendszerre 
kiterjeszlessék; —  de indítványa félrevetteték, ’s a’ kincstár kan- 
czellárjaó lön elfogadva 121  szóval4 2  ellen. Februar 8án bevé
geztet tt az irlandi hatóság törvényjavaslat-vitája. M orpeth szinte 
mint J. Russel 1. védelmezte a’ korm ányt; a’ nemzeti egyesületre 
nézve pedig m egjegyzé, hogy fönállása ugyan a’ társaságnak nem 
mutat eg észség é re , de azért az egyesületet épen nem tartja tör
vénytelennek. —  Sir R. Peel oda nyilatkozók, hogy Irlandra u- 
gyan azon elveket nem alkalmazhatni, m ellyeket Angliára. — A ’ 
törvényjavaslat behozatván felolvastatott, ’s másodszori felolvasása 
febr. 2 4 re  halároztatott. —

F R A N C Z I A O R S Z  A G.
Clauzel marschal januar 9én  jelent m eg először a’ követ

házban. Az egész ház figyelme reá fordult, mi őt nem csekély 
zavarba hozta. Soká beszélgetett Latilte és Thiers u rak k a l; Lafa
yette  György szem be tűnő hidegséggel üdvözlötte. —

A ’ követház ülésében febr. 10 és 11 én folytatva vitáztak a” 
hatósági törvényjavaslat fölött, de e’ viták folyama m egm utatta, mi 
kevéssé érett a’ franczia nemzeti charakter mélyen gyökerezett nem 
zeti életre. Ugyanis 11 én azon kérdés vala szőnyegen, niellyet a° 
biztosság javaslóit, hogy a’ cantonokban valamennyi község m airejei 
a’ főhelyen évenkint összegyűljenek, ’s ott a’ canton (nem is az e- 
gész ország) köz dolgai fölölt tanácskozzanak. A ’ belminister , mi
igen term észetes v o lt, e ’ javaslatot keményen ostrom lotta, ’s az 
szavazás által csakugyan félre is vettetett. —  E rre  az egész ható
sági törvényjavaslat 2 0 4  szóval 7 0  ellen elfogadtatott.

A’ Ouotidienne következőlegnyilatkozik a’ ministerium lépései 
iránt a’ seregre nézve: „A ’ doctrinairek veszélyes korba, a’ gya
nú korába léptek a’ sereg iránt. Mit akarnak te n n i, ha tévedt vagy 
m ég nem jött el e’ kor? A ’ ministerium a’ telegraph minden m oz
dulatára feszülten néz, ’s minden nap m egtapogatja[üterét, váljon  
él e még. —  Ha a’ sereg tiszta , ha a’ ministerium bízik benne , 
nem kell félnie a’ népzendüléstö l, ’s az esküttszék íté letétő l; tudja 
azt, hogy a’ katonaruha Francziaországban hatalom a’ töm egek e l
len. —  A’ mostani helyzet azért is igen komoly bélyeget visel. —  
Nem mondhatni, hogy a’ slatushatalom le van fegyverezve; van 
több egy miliardnyi költségénél, vannak kivételi törvényei a’ saj
tó ,az esküttszék ellenja’ börtönök tÖm vék.Semm ibocsánatlSem m iszá
nakozás! A terhes visszatorlás Parisban,Lyonban! a’csak nem hadlábon 
álló sereg ! Honnan jő tehát aggódása? Mikép tudott egy minis- 
téri író annyira eltévedni, hogy ezt mondja: „valószínű, hogy egy 
erőségünk őrsége a néphez fogna állani.“ — Hiszen csak elhihetni, 
hogy egy kormány a’ néppel, a’ polgársággal, vagy legalább a’ s e 
reggel m egm enthetné magát. —  De mit fognak hát már most egy 
legalábbis hanyag,vagy tán meg is értett polgársággal’segy elégületlen
néppel,olly sereggel tennimelly ellen űjtörvények erejél’sszigoruságát
fordítják? —  Katonáinkra nézve, már azt csak m eg kell vallani, a’ 
haditörvényszékek különös Capitolt kép ezn ek ?“ —  Az elkülönítő 
törvényjavaslat ellen átaljában az egész független sajtó , m ég maga 
Soult marschal is — ha ugyan hihetni a’ köz véleménynek, —  kem é
nyen kikelt. —

Azon biztosság, melly a’ tudományos tulajdonnak az utánnyo
más meggátlása által leendő biztosításával foglalkozók, Villemain 
elnöke által tudósítást nyújtott be a’ ministernek. A ’ Journal de

1’ Instruction publique következő végzéseket em lít, m ellyeket a 
biztosság elő terjesztett: i)  Külföldi munkák közretétele Franczia
országban a’ szerzők m egegyezése nélkül bizonyos korlátok közt 
megtiltatik azon statusokra nézve, mellyek hasonló kölcsönös biz
tosítást nyújtanak a’ franczia Íróknak. — 2) A’ külföldi utánnyom ás 
átvitele, valamint a’ Francziaországból egyszer kivitt franczia köny
veknek az 1817iki martz 27iki törvény által m egengedett isméli 
behozása többé meg nem engedtetik. —

Káros következései voltak azon bizonytalanságnak, m elly- 
ben eddig a’ tudományos tulajdon szenvedett —  az utánnyo
más állal. így  például az angol iró Francziaországban alig vé
telik, mert munkáji Parisban szinte annyi példányban utánnyo- 
m atnak, mennyiben Londonban. Sőt Amerikában még gono- 
szabbul áll a’ dolog; m ert míg Angliában valamelly munka 
1 0 0 0  példányban te rjed , addig Amerikában 1 0 ,  0 0 0  —  
1 5 ,0 0 0  példány is elkel, de csupa utánnyomás. Amerikában még 
azzal sem elégülnek m eg, hogy Ujyorkban és Bostonban valamen
nyi újdonság olcsó kötetekben utánnyomatik; hanem hírlapok is van
nak , mellyek tömérdek szeleteikben egész angol müvek utánnyo
mását közlik ; —  és pedig úgy, hogy egy illy ívbe egész nyol- 
czadrét kötetet be szoktak tömni. ’S az amerikaiak nem érik be 
még azzal is , hogy magukat illy olcsón ellátják angol m üvekkel, 
hanem utánnyomásaikat az angol gyarmatokba is kiviszik. E ’ g o 
nosz azonban, a’ mellett, hogy az angol Íróknak ártott, Amerikának 
sem igen használt, mert m eggátolta mind eddig, hogy az am eri
kai lileratura lábra kapjon. —-

A’ Journal de Francfort hosszú czikkeket közöl, mellyek- 
ben folyvást ostromolják a’ strassburgi esküttszék hires Ítéletét, 
melly által a’ strassburgi lázadók fölmentettek, mivel Bonaparte L a
josnak a’ király megkegyelmezett, mielőtt az m ég bíróság elé állitatott 
volna. •— „ Egész Európa , úgymond e’ czikkelyek legutóbbika, 
illőleg méltánylolla a’ strassburgi eskfittek ítéletét.“ Ezen czikkely- 
ben a’ Journal de Francfort egyenesen megtámadja az esküttszé- 
k e t, mint bírói intézvényt, mellynek nem ugv kellene a’ kérdése
ket a’ bűnösök < libe terjeszteni, mint most történik; hanem pusztán a’ 
tettre kellene szorítkoznia. Például a’ strassburgi lázadók ü g y é 
ben nem úgy kellett volna őket kérdezni, vétkes e ez vagy sem ? 
hanem ig y : föl lázadtak ezek ’s ezek?

A ’ marseillei Garde National írja, mikép M arseilleben fé
nyes nagy lakomát adtak a’ Strassburgból oda áthelyzett Taillandi- 
e r ezredesnek. Taillandier ezredes,m int tudva van, a’ strassburgi zen 
dülés alatt mutatott viseletéért lelt ezredes és a’ 18ik sorezred pa 
rancsnoka. A’ tudósiló elfelejtő m egírn i, vagy szándékosan m ellőz
te e l, kik adták az ezredesnek ezen lakomát? —■ mit annyival in 
kább érdeklő volna tu d n i, mert a’ marseillei lakosság nagy része# 
igen hajlandó a’ republicanismusra. —

A’ M eunier-féle gyilkos megtámadás következésében a’ ki
rály számára m egrendelt kocsi, melly őt minden lövési m egtám a
dás ellen m eg fogja óni, már elkészült.

De France fregáthadnagy, ki öt hónapig senyvedett Abdel - 
Kader fogságában, m egérkezett parisba, ’s maga iránt köz figyel
m et, és részvétet éb resz te .—  Fogsága szenvedései, és a’ rósz bá
nás, egészségét igen elgyöngiték, ’s fekete haját megősziték. T ör
ténetei rajzolatját egy emlékkönyvben szándékozik itt kiadni. —

Nem lesz érdektelen ném elly adatokat közleni a’ Jou r
nal des Debats azon ezikkelyéből, mellyben a’ franczia o r
szágutak slatisiikáját ism erteti m eg , mintegy buzdításul arra. 
hogy nekünk is minél előbb legyenek jó országutaink. —  »Na
poleon, úgy mond az idézett czikkely , midőn a’ kormányra 
lépett, valamennyi országijainkat elhagyva, csatornáinkat fél-ké
szülten ’s folyóinkat végre természeti állapotokban találá; 1 8 1 1 - 
ben az országutak ugyan valamennyire javultak, de a’ csator
nák és folyók majdnem előbbi bomlott állapotokban maradtak. —  
A ’ mostani Francziaország határai közt volt 3 0 0 0  lieu császári és 
legföljebb 2 0 0 0  lieu m egyei országút. Balescményeink ezen idő 
közben minden javítást ’s előmenetelt feltartottak.—  1819tő l fog
va 1830 ig  nagy erőködések tétettek ’s a’ süker szép volt. I8*<?9ben 
Francziaországban 4 2 0 5  lieu királyi országút volt fentartási á l
lapotban. —  1 8 3 0  óta a’ közlési munkák hihetlenül haladlak elő. 
—  E ’ pillanatban 3 0 0  lieu katonai országút ’s több mint 6 5 0 0  lieu, 
királyi országulunk van jó állapotban. Megyei országutaink 1 8 3 5  
januar lé n  következő állapotban voltak: fönlartási állapotban 5 5 0 0  lieu 
javításban 1 2 0 0  lieu, hézagokkal 2 8 0 0 . Most több mint 6 0 0 0  lieu 
megyei országutunk van fentartási állapotban.—  V égre az 1 8 3 6 ik i 
törvénynek is kezd már sükere lenni, melly uj osztálya szállítás- 
vonalokat alkot a’ megyei és tulajdonkép úgy nevezett községi utak 
közt. Ezek mellékutak, (Vicinal-strassen) a’ nagyobb országutak
hoz, mellyeket a’ m egyék és községek közrehatása fog fölállítni, 
de a’ megyei hatóság ügyelése alá bocsálni. —  E ’ mellékutak vo
nala 8 9 4 9  lieure terjed. A’ megszavazott összeség 1 9 ,6 8 8 ,0 0 0  
frankra megy. Az országutak egész rendszere Francziaországban, 
levonván a’községi utakat, kiterjed 2 7 ,5 0 0 lieure (egy lie u -j mérföld,) 
u. in. 8 6 2 3  lieu kir. o rszágú t; 9 5 0 0  m egyei országút ; 3 5 0  kato
nai országút, ’s 8 9 4 9  mellékországut. E z ötször hatszor több , 
mint a’ mennyi a’ császárság alatt volt. Az ország a’ jó utak ös
szekötése élvezetét ^minélelőbb megakarja kezdeni, c s e r r e  nézve 
sem fáradságot, sem áldozatot nem kiméi. A’megyék megszavazzák az 
ő mellék országijaikra szükséges pénzt. —  A’ kereskedés és nyíl-
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ványos munkák ministere 6 0  milliónyi rendkívüli kölcsönt kívánt nem 
rég- az országutakra, melly összeség fele annak, mennyi megkiván- 
tatik valamennyi kir. országutak teljes fentartására. —  A’ csator
nái -belhajózás jelenleg 3 0 0 0  lieu vonalra terjed. —

A’ Gaz. des Tribuneaux Írja Yicből jan. 29éről, hogy e’ város 
környékén névszerint Theseyben, egy Antoine nevű ember lakik, 
ki azon pillanatban, midőn M eunier a’ király elleni m erényt elkö
vető , annak oldala m ellett volt ’s azt elfogni segité. Ezen ember 
nem rég egy fogadóban m egszállván, ott egy katona-ujonczczal ta
lálkozott az IS 35 ik i osztályból, ki őt azon tettéért, többi közt igy 
dorgálá; „Gazficzkó vagy, hogy M euniert elfogtad, el kellett volna 
eresztened; de ő is nagy ostoba volt, hogy a’ királyt elhibázta; nekem 
jó pisztolyom v a n ’s tiz lépésre nem hibáznám el.,.«— z n kivid azt is 
beszélő, hogy ő dec. 27ke körűi (midőn a’ merény történi) Nanzig- 
ban volt, hogy ott több mint tiz ezer ember várt a’ merény kimene
telére; hogy a’ kir. házat ágasbogastul ki kell irtani ’s a’ t. A’ vizs
gálatául kisült, hogy az illyeket beszélő ujoncz nem vala részeg, 
’s bogy dec. 2 7 e  előtt csakugyan Nanzigban volt ’s olt egy pisz
tolyt is v e tt, mellyet lefoglaltok. Neve André, ’s most a’ general- 
procurator által elfogatván, Chateau-Salinsben titkos őrizet alatt van.

A ’ párisi farsang sokkal csöndesebb volt az idén mint bár
mikor. A’ nyilványos mulatságokat kevés ember látogatá, álarczos 
csoportokat ’s a’ farsangi bobé kedv egyéb köz jelenségeit aligalig 
lehete észre venni. Egyik oka ennek a’ náthahurut volt, de még 
valami más is ezenkívül. Mindazok , kik &’ népet akkor hiszik leg- 
nyugoítabbnak, midőn az legvigabb ’s derűltebb, aggódva látják e’ 
csöndet ’s visszavonultságot, melly a’ természettől vig ’s lármás fran- 
czia charakterrel annyira ellenkezik.

Közönségesen azt jegyzikm eg , bogy Lyon, mellyet eddig a’ 
Cholera m egkím élt, az egész Francziaország szerin t, sőt Lyon 
környékén is mind inkább terjengő náthahurutláztól sem látogalta- 
iék meg eddig. •—

A’ párisi őrezredek tisztei a’ júliusi zendülés óta nem a’ 
katonailaktanyákban biríak szá llást, ’s csak az ezredi segéd ta rto 
zék ottan lakni. A ’ badminister m ost napiparancs által közzé te t
te ’s m eghagyta, hogy jövendőre minden ezredből sorban négy 
tiszt tartózkodjék a’ lakház elkülönzött szárnyaiban, hogy ott a’ 
rend ’s éjjeli szolgálat közben a’ fenyítékre vigyázzon. —  Ez ismét 
hasonló in tézkedés, miilyen a’ császárság alatt fenállott már. —  

S C H W E I  Z.
Nem rég Glarus Cantonban a” gyármunkások egy kis zendü

lést kezdtek. Egyik gyár tulajdonosa szabályzatot akara behozni a’ 
munka kezdete ’s föltéte irán t, melly az ottani munkásoknak, kik az 
a’ féle szabályszerűséghez még nem igen szoktak volt, rend áthá
gására szabott büntetést kíállhatlannak találták, nem igen tetszett, ’s 
azért is ellenszegültek uroknak. A’ gyárt becsukták, ’s a’ vidék egyéb 
munkásai is összegyűltek, és pedig csoportonkint, hogy az ellensze
gülést annál hatékonyabbá tegyék. Azonban csak fenyegetésnél m a
radt a’ dolog, ’s miután a’ munkások átlátták, hogy semmit sem da- 
czolhatnak ki, visszatértek munkájokhoz. —

O L A S Z O R S Z Á  G.
Nápolyi hir szerint februárusban 6kán reggeli 4  — 5 óra 

közt a’ királyiakban az anya-királyné osztályaiban tűz támadt, melly 
keméay éjszaki szél mellett csak hamar a Syracus gróf lakta felső e- 
meletbe is elharapózván, mielőtt azt, m integy délutáni 2 óra fe lé  azon 
pillanatban, mellyben a’ királyi kápolnát fenyegető , le lehete csila- 
pitni, a’ királyiak ezen részében tetemes pusztításokat tett. —  A ’ pa
lota azon része, mellyben a’ király ’s neje osztályai vannak, a’ gyu- 
ladáslól menten maradt. A ’ király ez alkalommal mindenkiben csu- 
dálkozást gerjesztő m unkásságot, lélekébrenséget mutatott. Miután 
hütveséta’ királyszéki terembe vitte, hova az álmából fölriadt királyi csa
lád valamennyi tagja menekedett, ’s mindnyájokat bátorságban tudta, 
ismét visszasietelt a’ palota azon részébe, hol a’ gyuladás dühönge, 
hogy ott jelenléte által az oltókat buzdítsa, és az oltó eszközöket 
maga igazgassa. A gyuladás, mint hiszik, az anya királyné ruha
tárában egyik komornája vigyázatlanságából támadt, ki ott gyúlékony 
anyagok közelében gyertyát hagyott égve. A’ király ’s k irályné, 
úgy szinte Syracus gróf isf.h . 7én Chiatamore palotába hordozkod- 
tak; az anyakirályné pedig az ifjabb herczegekkel és berczegnékkeí 
Salerno hg. lakába. —

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápolyban jan. 1 2 é n , megjelent a5 muschirek és 

helytartók uj névsora, hol m egjegyzésre méltó a’ rangsor. Első 
helyen van Ibrahim basa vezér, (Mehmed xYli fija) mint Mekka szent 
város scheikje, Abyssinia és Dzsidda helytartója, és Adana helytar
tóság muhassilje ; utána jő Halil Rifaat basa-vezér, a nagy-u r e l
ső veje, mint szabályos sergek seraskierje, és Konstantinápoly pa
rancsnoka; Said basa vezér, 2dik nagyúri vő , mint Anatolia s e 
raskierje; Muschir Ahmed Few zi basa, a’ Szigettenger helytartója 
's kapudan basa (nagyadmirál.) ’s a ’ t. Ezek után jőnek a’ porta minis- 
terei, kik szinte vagy helytartók vagy parancsnokok. —

g ö r ö g ő  r  s z a g .
A z  iskolákra most több gond van, mint e z e lő tt,’s ezt fő

leg  az e ezélra összeállóit magános egyesületnek köszönhetni; a- 
zonban hijányzik meg e’ tárgybana’ legszükségesebb, t. i. ügyes és 
ajkalmas tanítók.

Mauromichali halála nagy figyelmet gerjeszte Athénében 
’s még nagyobbat M ainában, hol Retro K ey , azon szerencsétlen 
atya lakik, ki most már harmadik fiát veszté el. Az elsőt Capodistrias 
halálakor a’ nép verte agyon, a’ másodikat Capodislrias m eggyilkolá
sáért lefejezték , a* harmadikat most a* cholera ragadta el. A’ mainosi- 
ták, halála hírét hallván,gyászba öltöztek. A’ rablók ellen azért szükség 
minél kém ény ebb bánásni óddal élni, mert «’csapatok G örögországszerte 
szaporodnak. így az isméretes pártvezér Stratos, Colutrissal egyesülten 
4 0  emberből álló sergével a’ makrinorasi vámházat, egy másik rabló 
csoport a’ megalopolosi tisztlakot rohanta meg ’s fosztá k i , melly 
utóbbinál, Karatzas, a’ praefectus, nagy nehezen szabadult meg 
szerencsés ugrás által az ablakon, -v—

N E M E T  A L F Ö L  D.
A’ General-statusok második kamrája február 14én  készült 

üléseit újra megnyitni. Maagában és Amsterdamban a’ náthahurutos 
betegek száma tetemes ugyan , de nem mutatkozik olly veszélyesnek 
mint Londonban, ’s egész Angliában. Brüsselből hasonlót írnak. A’ 
képviselőház több napon át nem volt teljes szánni, tagjai nyavalgása 
miatt, ’s csak 8án tarthatott ismét ülést. A’betegek számát egész Brüs- 
selben 3 ö ,0 0 0 re  teszik. —-

A M E  R I K A.
A ’ kincstárnok a’ congressusnak jelentést tön, hogy a’ kincs

tárban 3 7 ,4 6 8 ,8 5 9  dollár maradék készpénz van. Ebből, ha az 
az egyes statusok közt a’ képviselők számához képest osztatnék 
föl, következőleg részesülnének: Ujyork sta tu s, melly 4 2  képvi
selőt .’s igy legtöbbet választ, kapna 5 ,3 5 2 ,6 9 4  dollárt, 2 8  cen te t; 
Pennsilvania 3 0  képviselővel, 3 ,8 2 3 ,3 5 3  dollárt, 6 cen te t; V ir
ginia 2 3  képviselővel 2 ,9 3 1 ,2 3 7  dollárt, 14  centet; Ejszakk-a- 
rolina, Kentucky és Tenesse , mindenik 15 képviselővel, eg y en - 
kint 1 ,0 1 1 ,6 7 6  dollárt és 5 3  centet ’s a’ t. —

Az egyesült statusok nyilványos földei most évenkint 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
dollárnál több jövedelmet hoznak b e , melly összeség az egész 
évi statuskiadást teljesen födözi. —  E ’ nyilványos földek mintegy 
3 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0  holdra becsültetnek, 1 3 2  millió már ki van tűzve 
eladásra, 1 0 0  millió pedig akkor lesz kitéve, ha majd fölmérve lesz.

Nem rég  Newyork réve előtt szörnyű hajótörést szenvedett 
„ Mexico “ bajorul M. Chronicle levezője igy ir Philadelphiából 
jan. 7 rő l: Alig száradtak fel a’ könyek ama1 7 8  em berért, kik 
nem rég  „Bristol“ hajótörése által Long-íslandnál éltöket elvesz
ték , midőn borzasztó híre érkezett „M exico“ romlásának. E ’ hajó 
Liverpoolból Ujyorkba szándékozott ’s 1 0 8  utast vön magával, 
kik mindnyájan vízbe fultanak. —  A ’ kalauzok (Lootre) Ujyorkban 
egyedárossággal birnak. Csak kevesen vannak, ’s a’ status törvény- 
hozósága által neveztetnek ki, és szokás szerint választó szózatjok 
vagy egyéb ok végett a’ kalauzlásra fölhatalmaztatnak. E ’ gyalázatos 
rendszer következése az , hogy azujyorki kalauzok félénk, rest, gő
gös és kapzsi emberosztály. Ha az ujyorki törvényhozás össze a -  
kart volna az emberi élet-fogyasztásra esküdni, azt jobban semmi
vel sem tehette volna, mint a’ mostani kalauz rendszerrel. Azonban 
örömmel jelen thetem , hogy már gondolkodnak ezen üdvötlen egyed- 
árosság eltörléséről; ’sm ig  ez meg nem történik, addig Ujyorkot nem- 
is tekinthetni biztos révnek; holott különben a’ kereskedésre nézve 
a’ világon egyik legnagyobb. I8 3 6 b an  2 2 9 3  hajó ’s 6 0 ,5 4 1  uta
zó érkezeit belé. —  A’ „ Mexico “ két nap ’s éjjel folyvást adott 
szükségjeleket kalauzok után, ’s azt majdnem Ujyork szine előtt, 
a’ révbe vivő csatornában. Hasonló időben mintegy harmincz hajó 
várakozott a’ befutásra. Nappal jelzászlókat lobogtattak, éjjel pedig 
lámpákat akasztottak ki; de egy kalauz sem érkezett! —  A ’ „M exi
co“ hajóveszélyét előzött éjjen át messzehangos jajkiáltásokat lehete 
hallani, mig azok végre mind inkább elgyöngültek. A’ kapitány 
a’ szegény áldozatokat elhagyta halálos szükségükben , ’s csak hét 
hajóslegénnyel tudta magát egy kis csónakban m egm enteni.— B eszé
lik, hogy még más hajók is törést szenvedtek a’ veszélyes partnál, vagy 
U jjersey m ellett, az alatt, mig a’ kalauzokat részegen látták a’ ha- 
jógyárok hoss/.ában tán torgani.1 —

G A B O N A Á R .  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.
| b ú z a  | k é t s z e r . ro zs á rp a zab | k u k u r . | k öles

tfph Ó én H n ^ v á r 85— S2 j~" 7 8 — 74 f 52— 43 | 4 8 -  44 | 32— 28 | 72— 70 | —

1 0cn  N . B e c is k e r . 85 — 75 | 67 — 55— 50 | 45 | 75 | -

l l é n  M is k o lc s 92 -  90 | 72— 68 | 55— 50 | 50— 45 1 30— 25 | 9 0 — 80 | 210—200

99 l l é n  P é c s 75 — 70 | 55— 50 | 50— 45 1 55 | 35 | 75 | —

l l é n  G y ő r 84— 74 | 60— 54 | 48 — 44 | 4 6 — 44 | 35— 33 | 85— Sü | -

11 én  H a ja 87— 73 | 60 — 50 | 50 | 43 | 33 | 80 | -

99 J 4 é n  D e b r e c z e n 120—100 | 85— 75 | 70— 65 | 6 5 — 60 | 4 5 — 40 | 90— 80 | 125—110

lO an  M o ao n y 1 0 8 -  72 1 60— 50 | 4 8 -  44 | 4 5 -  40 | 34  —30 | 9 0 -  80 | —

99 1 7 én  U j-H e c s e 95 — 85 1 8 0 — 65 | -  1 -  1 55— 50 | 75 | -

99 I S á n  S z e g e d 100— 90 | 80— 70  j 70 | 56 ) 50 1 90 | 100

99 IS á n  K o m á ro m -  1 63— | 4 8 — 47 | 4 4 — 43 33— 36 | 86 — 85 — 83

» lO én  T e m e s v á r 69— 82 | -  1 49 | 45 | 70 | -  1 -

99 I 3 á n  B e s z t e r c z e b . 8 0 -1 0 0  | 5 8 — 63 | 56— 58 | 2 9 -  31 | -  1 -  1 —

9 9 1 7 én  P o z s o n y 7 0 -  90 | 45— 48 | 4 0 -  44 | 3 0 -  35 | 78— 80 | -  1 -

99 l 7 é n  N . S z o n ib . 70— 80 | 4 0 — 43 | 3 6 — 38 1 27— 29 j -  1 -  1 —

99 I 8 á n  B e c s 105— 125 | -  1 60— 63 | 50— 55 | — I 55 | -

n 2 le n  P e s t 110—100 | 53 — 50 | 4 0 -  34 | 200 | 93— 9# | -  1 —

P É N Z K E  I Á T :  Pécs fcbr 2 lén 5 pCentes «tatusk 105; 3 pCcnle* 100-, 3 pCentes 
75 19/32; lS20ki i0 0  frtos kölcsön 224 1 / 4 ;  18 i4ki 500 fit. ou7 1 3 /l( i  
bankrészvény d. 1370 1 / 2  c. p.

D U N A V i Z Á L L Á S :  fcbr. 22kén 4' 0" 3"' 24kén 5' 0" 3'" 25kén 5' 0" 0",

Szerkeszti H e I m e c  z y. Nyomtatja B e i me l .
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I*est, s z e r d a JELENKOR. ITfartzins 1.

F O C I . A li  AT: Magyar és Erdélyorreág (kinere/ések ; ’s m egtiízteltetések; adakozások a’ nagyváradi égettek föliegéfésire ’* a’ tébolyodtak Váczon épülendő 
intézetére; kin-czeli nj casino; n. enyedi casinoi kö/.gyülé*; hároniszéki ’* nádudvari közlemény; pesti kórházak gyárnoltjai ; güzhajózási társaság hiv. tudó
sítása; Nádor, Zrínyi és I. Ferencz gőzöseink elindulta Budapestről; a’ debreczeni vásár czikkeinek árjegyzéke.) Portugália (válasz - föliráa a* thrónbe- 
szédre, angolok elleni ingerültség.) Spanyolország (hírlapi panaszok; a’ ministerség állása; Meunier; a’ Jovellanos-társaság; hadi mozgalmak; a’ cor- 
dovai carlospárti junta-tagok elitéltetése ; Cord .va ajánlata.) Francziaország (követházi munkálatok ; Meunier czimboratársa.) Anglia. Németország.' Schweiz. 

Törökország China. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkslet. Dunavizállás.

M A G Y  A 11- é s E R D É L Y O R S Z Á  G.
Ő cs. k. fölsége fehr. 8árol kelt legf. rendelésnél fogvást 

Haller Ignácz grófot, Küküllő vármegye főispáni helyettesét ugyan
azon m egye főispánjává

Ugyan ő cs. kir. föls. jan. 3árol kelt legf. rendelete által pedig 
a’ fiumei kereskedési ’s váltó-törvényszéknél megürült második táb- 
labirói helyre Kalivelly Károly Maksz ugyanott eddigi actuariust 
méltóztatolt kinevezni.

A ’ m. k. helytartó tanács f. évi febr. 14i rendelése szerint 
Yajny Endrét több esztendei hasznos szolgálati tekintetéből a’ k. 
politikai alapítványi ügyek igazgatóságánál segéddé ’s egyszersmind 
Budapesten k. alapítványi ügyésszé méltóztatolt kinevezni.

K o l o z s v á r o t t :  0  es. kir. fölsege méltóztatott m. dec. 
25kén költ legf. rendeleténél fogva a’ kolosvári kir. lyceumban le 
vő sebészi osztályhoz, következő 3 orvos urat 6 0 0  pengő forint 
fizetéssel rendes k. közoktatókká nevezni: J u  d e n  h o f f e r  Mihályt 
a’ ch irurg ia, közpathologia, therapia ’s elinica, S z ű c s  Józsefet 
a ’különös pathologia, therapia’s clinica, B r u s  zt  E leket a’ barom or
vosi és törvényszéki sebészet tanítói székére.

Vi á g r á b : Február hónapban vévé kezéhez Slaidacher Józse f 
zágrábi városbiró azon függő pecsétes oklevelet, mellyel Eperjes 
sz. k. városa által megtiszteiteték 's e ’ város polgárjává nevezleték, 
némi jutalmául a’ sz. k. városok jogai ótalmában múlt országgyűlés 
alatt szerzett érdemeinek. —  Február 8án ment végbe O tto- 
chalzban azon aranypénzek ünnepélyes kiosztása, mellyel felső 
rendelet következtében az izachichi és turiai ütközetben magokat 
vitézül kijelölt katonák jutalmaztattak. E z alkalommal Csollich ezredes 
buzditó beszédet tartott a’ jelenlévőkhez’s délben ebédet, m ellyre az 
aranyat nyert közvitézek is hivatalosak valának. —  Febr. 20án  
halt-m eg Zágrábban Erdődy Károly gr. cs. k. kamrás. —

Béesben Hohenlohe Sándor hg apát ’s nagyváradi kanonok 
felszólítására köv. adakozások történtek a’ nagyváradi tűz által m eg
károsult embertársak fö lsegéllésére: A ’ fels. királyné adott 4 0 0  ft. 
az özvegy öreg császárné 4 0 0  ft., főhg Ferencz Károly 2 5 0 , Zófia 
föhgasszony 2 0 0 , Lajos főhg 2 5 0 , Károly főhg 2 0 0 , Marianna fő- 
hgasszony 2 0 ;  egy névtelen 5 0 ,  más két névtelen 2 5 ;  mindössze 
1 7 9 5  ezüst forintot. H eg . *

E s z t e r g á m  febr. 2 l é n :  Megyénk f. hónap 1 6án tartott 
közgyűlésén Kaldacci Antal báró ur a’ Váczon épülendő tébolyo- 
dottak házára 5 0 0  p. ftot fizetett le.

K e m e n e s a l j a ,  febr. I9 é n :  A’ csinos társalkodást, köz
hasznú ism éretek terjesz tését, de főkép a’ magyar literatura 
’s honi mezei gazdálkodás előhaladását ’s az ezen táj beli keres
kedés gyarapodását m ár olly régóla forrón óhajtó kies vidékü 
Kem enesalja közbirtokosai e ’ f. évi január 19kén egy Casino 
minél előbbi alapítását határozván e l, ’s ennek czélszerü szerkesz
tése módjáról e. f. hó őkén Békássy Im re tisztelve szeretett 2ik 
alispánunk elnöksége alatt tanácskozván, az említett Casino csak
ugyan ns vasmegyei Kis -  Czel mezővárosban föl is állíttatott. 
Ennek állandóságáról, sőt minélelőbb a’ honi gazdálkodás minden 
ágaira is kiterjedhetéséröl nem csak a’ t. közbirtokosak czélszerü 
intézkedése és szoros önlekötelezése, hanem a’ két igazgató, úgy
mint, Békássy Imre 2ik al ispán ’s felső - büki Nagy Sándor urak 
lelkes pártolása, az utóbbinak pedig, mint az egyesület szállása 
tulajdonosának már eddig is jeles könyvekben ’s csinos házi búto
rokban telt, más birtokos uraknak pedig vetélkedve ajánlott, ’s na
ponkint várható segedelmeik is kezeskednek.

A ’ n. enyedi Caainonak febr. 13kán tartatott közgyűlésében, 
a’ pénztár számbavételekor kitetszett, hogy 1 8 3 6  febr. 13átul 1 8 3 7  
febr. 12ig  a’ Casino bevétele következő volt: múlt esztendőről á l- 
taljött maradvány 1 3 8  f. 1 0  kr.; részvényekből jött be 1 3 6 2  f. 3 0  
kr.; tánczmulatságból tiszta haszon 3 8 2  f. 16kr..; kamatokból és teke
asztalból 3 3 3  f. 21  kr .; öszszesen 2 7 1 6  f. 17  kr. váltóban; kiadá
sa: könyvekre ’s folyóírásokra 4 0 1  f. 3 9  kr.; szállásbérre 2 5 0  f . ; 
szobaosztály-javításra 2 0 3  f. 51 k r .; fűtés ’s világositásra 2 2 8  f. 
3 b  kr. cseléd-fizetésre 2 3 0  f . ; bútorokra, 2 3 1  f. 2 3  k r.; írószerek, 
meszelés ’s egyéb elegyes költségre 6 4  f. 4 8  kr tőkésittetett 6 0 0  
f ; készpénzben m egmaradóit 5 0 6  f. 1 kr. öszszesen 2 7 1 6  f. 1 7  
kr. váltó, mint volt a’ bevétel is. A ’ megmaradóit 5 0 6  fo r.bó l, 
száz forint a’magyar tudós társaság tőkéje szaporítására, 4 0 6  forint 
bútor ’s szállási kényelem -nevelésre és magyar könyvek szerzésére 
rendeltetett. E z utóbbi czélra vagyon szánva a’ Casinonak, m ég fi- 
zettetlenül heverő, ’s a ’ fönebbiekbe nem szá m íto tta l 4  forintja is. 
Az Egyesület kamatozó tőkéje jelenleg ezerhatszáz váltó for. Casi-

noi hivatalokba, szavazat-többséggel választatva, ezek léptek; igaz
gatók: Vajda Dániel, Váradi Sámuel, Gyújtó István, kik közül az 
első egyszersmind rendes e lnök ; gazdává: Török Dániel; jegyző 
v é : Fabian Dániel; pénztárnokká: Kovács József; választottsági 
tagokká: Szász Károly, llerepei Károly, Sipos Pál, Antal János, 
Farkas Sándor, Kemény István báró, Sárpataki János, Im re M ik
ló s , és Horvát Ferencz neveztetlek. Erd. H

H á r o m s z é k e n  a’ tél minden hó nélkül telik. Január enyhe 
vala márcziusi természettel. Februárt keménynyé tévé a’ hirtelen 
1 6  fokra emelkedett száraz hideg, ’s a’ néhány nap óta dühösködő 
N e m e r e ,  Háromszék legveszélyesb vidéki szele. Ugyané’félelmes 
szél okozá, hogy a’ febr. 2án Bétyen támadt tűzvészben nyolez 
tehetős gazda mindenét elveszté, életén kivéti. —  E gy véka búza 
piaczi ára 3 6  váltó garas. A’ rozsé 2 3  garas. —

N á d u d v a r  febr. 22kén. A ’ múlt nyári irtóztaló aszály, ’s 
tömérdek sokaságé szökésé-szülte term éketlenség, tájunk földmives 
szegényebb osztályát, az előre képzeltnél sokkal nagyobb Ínségbe 
dönté; főleg mezővárosunk érzi e’ súlyos csapást. Az itt napi ren
den lévő nyomorúságot csak láthatni, de le nem Írhatni. —  Azon 
számos á rv a , kiket az itt igen nagy m értékben pusztított epe
láz —  mellynek 7 0 0 0  lakossal bíró városkánkból több 8 0 0  *ál 
lön áldozatjává —  fosztott m eg szüleiktől, minden ápoló ’s 
gyám  nélkül küzd az Ínséggel, tehetősb lakostársaktól is csak g y é
ren segittetve, kik m agokat, ’s övéiket is szűkén táplálhatják. —  
Szom orú itt a’ kinézés jövendőre is, m ert bár e’ jelen év 
jótékonyabb legyen is , mint a* múlt vala, de mag ’s iga-vonó 
marhák n em lé te  miatt miveletlen maradván egy része term ő föld
jeinknek, hol nem vetettünk, ott nem is reményihetünk. Valóban 
ollyan is városunk, mintha belőle minden öröm, minden jóllét örök
re száműzve volna, ’s a’ lakosok arczát m ég a’ máskor olly vidámon 
telt farsangi napok sem deritheték fel. Orömtelve olvashatni hírlap
jainkban némelly nagylelkű em berbarát atyáskodását, ’s az em 
beriség nevében minden kebel hálát buzog szám okra; örömmel o l
vashatni szinte hírlapjainkban , midőn nemzeti csinosbulásunkat 
eszközlő nemzeti színházunk ép itésére, némelly gazdag hazafi 
ezreket ajánl; de m eg kell vallani, sokkal nagyobb szükség 
volna olly adakozásokra, mellyek által az éhen halassal küzdők 
véginségtöl megm entetnének és gyászos sorsuk annyira mennyire 
enyhittetnék!

A’ Pest városi kórházakban 1 8 3 5  nov. iső jé lű l 1 8 3 6  oct. 
S ió ik é ig  ápoltatott 3 7 2 0  b e te g ; ingyen 2 2 1 7 ;  m érsékleti fizeté
sért 1 5 0 3 . Az öszszes számból felgyógyult 2 5 1 2 ;  kibocsáttatolt 
3 9 2 ;  m eghalt 5 4 6 . További ápolás végett 1 8 3 6  nov. ls e jé n  m a
radt a’ városi kórházakban 2 7 0  beteg. Halva 2 9 6  vitetett a ’ m on
dott évben a’ polg. Sz. B ochus, fő ,’s „a’zergéhez“ és „zöldfához“ 
nevezett leánykórházakba. —  A ’ sínylődök intézetében, ,hol öreg, 
e lg y en g ű lt, ’s további kenyér-keresésre alkalmatlan szem élyek 
tartatnak, a’ lefolyt katonai évben volt 5 5  ügyefogyott, kik közül 
m eghalt 8 ;  egy a’P intér-in tézetbe tétetett á lta l; beninnradt 4 6 . —  
A ’ Pintér-alapitványon táplálíattak 1 0  ö reg , elgyengült, további é le 
lem -szerzésre ügyetlen özvegy polgár és kézműves, ’s illyeneknek 
késő vénségre jutott özvegyeik; közülök meghalt 2  ; maradt 8.

P o z s o n y .  Néhány napig tartott enyhe időjárás következtében 
febr. 2 lé n  délután Dunánk jégpánczélja olvadozni kezdett ’s az e ’ 
télen már második jé g  elindult. íg y  tehát a’ kényelm es és hasznos 
gőzhajó-utazás következő hónapban ismét kezdődhetik.

B u d a p e s t :  Dunánk egészen jégtől tiszta lévén, a' kétlestvér 
várost kapcsoló hajóhíd összerakásával m ár néhány nap óta folyton 
és szorgalmasan foglalkoznak, mit mind a’ két város óhajtva vár.—  
Gőzhajóink már elhagyók téli állomásaikat, ’s febr. 2 2 é n , próba
m ozgást tevén a’ két part között néhány vendéggel, m ár helyeik
re  is állottak, sőt Nádor P ozsonyba, Zrínyi és Ferencz pedig al
földi Dunánkra el is indúltak.

A ’ d u n a i  g ő  z h a  j ó - t  á r s a s  á g  részvényesi f. é. február 
13án  tartott közgyűlésében az határoztatok, hogy a’ társaság jelen  
tőkéjét kétszerezzék, m ég pedig 2 1 0 0  darab uj részvény kiadása 
által. —  A ’ társaság igazgatósága midőn e ’ végzésről é rte s íti, 
az érdekletteket egyszersm ind ez uj részvény-kiadásnál a’ társaság 
által követendő szabályokat kívánja a’ közönséggel tudatni, úg y m in t: 
1) Hogy elég  idő maradjon a’ közgyűlés határozatát a’ részvényes 
urakkal megtudatni, ezennel következőleg szabatott az akaratjuk nyilat- 
koztathatására tűzött határidő: valljon t. i. akarnak e jogukkal élni, 
hogy minden birt részvényekért egy újat vállaljanak, vagy nem ? 
E ’ dologban term észetesen  a’ birtokos részvények számát, szám be-
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elentés ’ s az eredeti részvény - oklevél előmutatása szerint kell tana- 

sitniok. 2) E ’ határidő f. évi junius lő  n ap ja ,’s addig az első félre 
részvényenkint járandó 2 5 0  ftot is be kell fizetni. —  Á’ 
második félre járandó 2 5 0 . ftot pedig f. é. September első
jén szükség letenni; ellenkező esetben pedig a’ határozatok 15 
czikke szerint,az első betétei is elvész; honnan az is kitetszik, hogy 
a’ társasághoz járulás pillanatja óta mindenki részt vesz a’ társaság 
nyereségiben ’s veszteségiben. 3) Kik előbb akarnak fizetni mint 
sept. lé n , ezt 4 pCentes escompte (lerovás) m ellett tehetik, melly 
sept. Í jé ig  lesz számítva. 4) Melly részvényeknek f. évi sept. 
Íjé ig  urok nem akad: a’ legközelebbi közgyűlés rendelkezése alá 
esendnek. 5) A’ mind eddig tartott mód szerint a’ részvények kia
datása 183Ski mart. elsőjén történjék, ’s a’ kamatok ez időtől fogva 
félévenkint, száztól öttel fizettessenek. 6) Jelen leg  2 1 0 0  darab 
részvény lévén kiadva, melly 1 0 5 0 ,0 0 0  ftnyi alaptőkét ad, joga 
legyen az igazgatóságnak ezen 1838ban  kibocsátandó részvények 
közül 2 0 0  darabot vissza tartóztatni ’s megsemmisitni, hogy a’ 
4 0 0 0 n y i kerek részvény szám két millió ftnyi alaptőkének feleljen 
meg. Az igazgatóság kéri ezennel a’ t. ez. részvényes u rak at, hogy 
ehezképest intézkedjenek. —  A ’ kijelentések elfogadtatnak Schuler 
és társ uraknál Bécsben, Colloseus J. B.nél Pozsonyban, ’s a’ gőzha 
jó-társaság hivatalában Pesten. Az idei közgyűlés jegyzőkönyvét febr 
28átó 1 kezdve kaphatni a’ gőzhajózási hivatalban, (Bauernmarkt 
581  szám) Végre a’ cs. kir. szab. dunai gőzhajó-társaság részvé
nyesei ezennel figyelm eztetnek, hogy f. e. mart. ljé tü l kezdve 
a’ szokott 5 pCtes kamatokat Schuller és társai nagykereskedő házá
nál Bécsben (am Hof 3 2 9  szám alatt) fölvehetik.

Sz. kir. Debreczen városában 1837d.vizker. vásárban a’ hazai ler- 
mesztményekfotyóára v. ez. 1 pár 10 mázsás hízott ökör 850 for.; 1 pár 
6 mázsás tehén 160 for.; 1 pár első rendű jármos ökör 250 for.;
1 pár másod rendű jármos ökör 160 — 200 for. ; i  pár 8 mázsás hízott 
disznó 110 for.; J pár 1—2 esztendős sovány disznó 16 for.; 1 pár 
egy esztendős sovány disznó 30 for.; 1 pár két esztendős sovány disz
nó 50 for.; 1 pár ökörbőr 40 for.: 1 pár tehénbőr 3o for.; 1 pár 
borjubőr 8 for.; 1 pár lóbőr 8 for.; 1 font marhahús 10 kr.; 1 font 
sertéshús 11 kr.; 1 font sertéshús bőrös 12 kr.; 1 akó új bor fehér 
16 for.; 1 akó ó bor fehér 10 for.; 1 akó gabona égettbor 18 for.;
1 akó törköly égettbor 20 for.; 1 akó szilvapálinka 23 for.; 100 
darab ökörszarv 2 3 for.; 100 darab tehén-szarv 20 for.; 100 darab 
szarvcsúcs 12 for.; 100 font szalonna 40 for.; 100 font háj 60 for.; 
100 font zsír 49 for.; 100 font tehénvaj 100 for.; 100 font irósvaj 
82 for.; 100 font irósturó 25 for.; 100 font nyers faggyú 42 for.; 
100 font olvasztott faggyú 52 for.; 100 font faggyugyertya 55 for.; 
100 font viaszgyertya 325 for.; 100 font fehér szappan 50 for.; 100 
font jobb f éle dohány 12 for.SOkr.; 100 font közönséges dohány 8 for.; 
100 font kender 40; 100 font sárga viasz 250 f.; 100 fontszin-méz 48 
for.; 100 font sárga méz 50 for.; 100 font lószőr 60 for.; 100 font 
repezeolaj 45 for.; 100 font fosztott toll 180 for.; 100 font fosztatlan 
toll 145 for.; 100 font pehely 280 for.; 100 font hamuzsír 30 for.; 
100 font nemesitelt gyapjú 12 5 for.; 100 font magyar gyapjú 50 for.; 
100 font timsó 12 for. 45 kr.; pozs. mérő repezemag 4 for.; pozs. mérő 
kendermag 10 for.; pozs. mérő aszalt szilva 8 for. 40 kr.; pozs. mérő 
dió 6 for. 20kr.;pozs. mérő lencse 10 for. 30 kr.; pozs. mérő borsó 
12fr.; pozs. mérő bab 10 for. 80 kr.

A ’kam. zalathnai igazgatóságban egy építőmesteri ideiglenes hi
vatal-felállítás határoztatok —  A* marosujvári só-tisztirnoki hely 
Istvánfy József halála állal üresen maradi.

P O R T U G Á L I A .
A’ királyné cortesnyitó beszédére adott válasz-fölirás nem 

egyéb, mint annak viszhangja, ’s illy alkalomkor használni szokott kife
jezésekkel tűzött igérő-levél az országos dolgok elintézésére fordí
tandó szorgalom , hűség és szilárdság iránt. —  A’ cortes jan. 30ki 
ülésében olly ügy vitatása fordult elő , melly világosan kitüntető, m en
nyire ingerültek az elmék m égm ost is az angolok e llen ,’s milly kap- 
ton kapnak minden alkalmon, bosszujokat azokkal tudatni ’s érez te t
ni. Sanchez ugyanis fölvilágitást kívánt a’ kormánytul az irá n t: mi
kép van a’ dolog azon vádra nézve, hogy a’ vámtiszteket, midőn 
ezek két köteg (Ballen) csempezett árut el akartak venni a’ dugáro- 
sok tu l, néhány angol megtámadá, ’s ama’ kötegeket erőhatalommal 
elvivé. Lionel Tavaren ezt a’ portugál nemzeti becsület sérelm ének 
állitá, mellyért az angol kormányt elégtételre kell vonni. A’ pénz- 
ügyminister hijában vitaiá, hogy az csak magányosak vakmerősködése 
volt, ’s az angol hatóságok legkisebb befolyással sem voltak arra, m ert 
úgymond, köztük ’s a’ portugál nem zetközt a’ legnagyobb egyetértés 
uralkodik; febr. Í jé n  ismét föleleveniték a’ tá rg y a t,’s a’ kormány
nak meg kellett íg érn ie , hogy részletesen előterjesztendi a’ kam rá
nak az egész dolgot, mi mindössze is abbuláll, hogy az árukat száraz
ra vivő angolok a’ motozó portugálok nyelvét nem értették , ’s mint
hogy az árubevitelnek szabados voltárul megvoltak győződve, ama
zok ellenzési daczára, mellynek jelentését különben sem tudták, —  
a’ partra k i , ’s onnan elviteték.

M erciert Ferdinand kir. hg megtámadóját halálra Ítélték. A’ 
vétkes megvallá, hogy tagja volt a’ királyné-gyilkolásra összees- 
kütt józsefutezai társaságnak; czimboráit azonban nem nevezte meg. 
Számos hirlap eszelősnek mondá ő t, igy ir egy lissaboni levelező, 
de mondhatom, hogy sokkal jobban eszén van, m intnémelly férjfi, 
kinek kezére az ügyek kormányát bízták.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi lapok panaszkodnak azon tespedés e llen , melly a’ 

hadseregnél folyvást uralkodik. M i, úgymond a’ Caslillano, csak

egy hónap óta is tömérdek földet vesztettünk, ’s minden nap, mel
lyel cselekvés nélkül hagynak elosonni, az ebből származható bal
következményeket tekintve, század. A’ rósz idővel m entekezés 
pusztaürügy, m ellyet mi annál kevésbbé fogadhatunk e l ,  m ert bi
zonyosan tudjuk, hogy nem az valódi oka a’ inunkátlan henyeség- 
nek. Ez ama’ nyomoru dicsvágy következménye, melly szerint Mad
ridban némellyek az uralkodásért czivódnak, a’ hadsereg főnöki p e 
dig a’ parancsnokságért versenygnek. ’8  m égis, —  igy ir egy leve
lező, —  olly élénk , olly vigalomteljes volt a’ farsang, hogy ha az 
ember a’ nép örömrivalgásit, ’s a’ tánezteremekben örömittasan 
lejtő ’s viradtig mulatozó tömeg gyönyörvadászatát szem léié: alig h í- 
tetheté el magával, hogy azon országban van, mellynek számos ta r
tományát ínség ’s aggódás nyomorgatja, ’s mellyben a’ polgári há
ború iszonyatosságin kül, még a’ legborzasztóbb csapás, a’ ragályos 
hagymáz is dulong. A’m inistersége’ siralmas állapot daczára is m ind
egyre fönáll, noha Mendizabal helyzetének veszélyessége folyvást 
tartó, mind a’ mellett is , hogy a’ cortes, kezeit csipére téve, hanyag
nak mutatkozik, mint ezt Calatrava minapi nyilatkoztakor is eléggé 
kitüntető. Innét van , hogy a’ ministerség épen nem titkolja boszon- 
kodását, azon tisztelkedés miatt, mellyel Narvaezt Cuenzában foga- 
dák, ’s azon lakoma helytelenítését, mellyet a’ fővárosi nemzetőrség 
tisztjei Ortejának, a’ már Cordova által „hősek hőse“ czimmel disze- 
sitett bajnoknak legközelebb adtak, ’s áldomásaik közt nemcsak Nar
vaezt éljenezték m eg, hanem olly szövetségi dalokat is zen g én ek , 
mellyek hangjai a’ ministeri füleket sérelmesen haták meg. —  A.’ 
Mendizabalt megtámadott Garcia ellen port indítottak, ki folyvást da- 
ezos beszédet 's m erész követelést intéz a’ hatóságokhoz, börtöné
ből is. Vétkességét azon körülmény súlyosítja , hogy miután a’ vele 
megbirkózni nem tudott Mendizabal őrkatonaságot kiálta segítségül: 
egy pisztolyt szegze a’ minister mellének. A ’ Constitucional legkö
zelebb ismét egy alattomos társaságra figyelmezteti a’ madridiakat, 
melly „Jovellanos“ név alatt alakult, ’s mint a’ most nevezett lap 
mondja, czélul tüzé magának, a’ királyné camarillajával (belső 
titkos szobabiztosival) egyetértve, a’ mostani ministeriumot m eg
buktatni, ’s ismét az estatuto-realhoz szegődni, sőt a’ fölvilágosult 
jdespotismust (despotismo illustrado) is lábra kapatni. Ugyané’ lap 
két czikket is közöl ezen politikai társaság a lapszabályáu l, ’s az 
Espanolt nevezi létegének(organjának),mi ellen azonban a’m ost idézett 
lap tüzesen kikel, ’s az egész hirlem ényt m inisteri rágalomnak 
bélyegzi. —

A’ Cadixban fölállított ’s a’ cordovai carlospárti junta tagjai 
megítélésével foglalkozott hadi törvényszék jan. 26kán végzé p ö r- 
beli vizsgálatait ’s kárhoztató Ítéletet hozott a’ bevádlottakrul, mellyet 
Aldama tábornoknak hírnök által küldtek meg. A’ vizsgálatok foly
tában nevezetes és egészen váratlan körülmény fejlett ki, az t. i. 
hogy az aígesirasi franczia al - consul Glin u r ,  segédkezet nyujta 
egy angol nagy hajót és két naszádot bérleni a’ carlosiak által birt 
Bermeo és Lequeitio kikötőkbe, itt ugyanazoknak szolgálatot te 
endőt; sőt az is , hogy Andalusiában tartózkodása idején még egyéb 
nyomos szolgálatot is tön a’ bitorló híveinek. E ’ felfödözés nagy 
benyomása volt a’ közönségre, m ert ebbiil szükségkép azt követ- 
kezteték, hogy a’ franczia udvar titkon d. Carlos ügyét pártolja.

Legújabb tudósítások szerint csakugyan történnek a’ két eh  
lenséges táborban olly mozgalmak ’s intézkedések, mellyek egy 
nem sokáig halasztható általányos ütközetre mutatnak. De az nagyon 
is szembetűnő, hogy a’ királyné részérül majd kizárólag Evans mun
kálkodik , Espartero pedig folyvást Bilbaoban vesztegel. E z ismét 
gyanúba keveri őt is, a’ polgárháború végét annyira óhajtó nemzet e- 
lőtt, melly fölszámithatlan áldozatot nyújt jelen leg  is , hogy valahára 
czélját érhesse. Mint egy madridi levél állítja febr. 7rül, el is küldé a’ kor
mány Lujan követet márBi!baoba,hogy a’dolog mibenlétét megtudvánEs- 
parterot feleletre vonja. Evans egy fölszólitást bocsátott a’ parancsnok
sága alatti katonasághoz, mellyben azt rövid időn küzdendő viadallal 
’s bizonyos győzelem mel kecsegteti. Intézkedésiben igen helyes 
terv mutatkozik. Többi közt azon engedelmet kérte ki magának Haris- 
pe franczia tábornoktul, hogy néhány á lgyut, szükségesekkel fölké
szítve egy franczia kikötőben szállíthasson szárazra; onnan könnyű 
szerrel Behobiába viendőt’s írun ellen használandót, mit az, korm á
nya egyeztével meg is engedeti; sőt mi több, kieszközlé Evans, hogy 
egy angol pattantyús-csapat Hendaye alatt franczia vizeken h o rg o 
nyozva munkálkodhassék Fuenterrabia megtámadtakor. Innét bizto
san lődözhetend; a* carlosiak nem viszonzhatandják tüzelését; mert 
golyóik szükségkép franczia földre hullanának; ez pedig tilalmas.

A’ kibujdosott ’s Parisban megtelepült Cordova a’ bilbaói 
köztanácshoz intézett iratában az elhullottak özvegyei ’s árvái szá
mára kívánja fordittatni azon pénzmennyiséget , melly hajda
nában azért gyüjtetett ö ssze , hogy neki (Cordovának) azon egy  
érdem-kardot csináltasanak. De ezen ajánlat nem nagy becsű ; 
mert ha a’ pénz megvolna is, nem  tartozik az többé Cordova re n 
delkezése a lá , ki minden népszerűségét ’s ezzel az érdem- kard 
iránti igényt is elveszté.

F B A N C Z I A O B S Z  Á G .
A ’ követház, mint említettük, febr. 1 lé n  végezte a’ hatóság

törvényjavaslat vitatásit. A’ törvényjavaslat, melly alig adja meg a* 
hatósági ’s megyei rendszernek csak árnyékát is , 2 0 4  szóval fo
gadtatott el 7 0  ellen. —  A’ Temps igy szól arró l: „A’ köz
ponti hatóság vagy minislerium által gyakorlott korlátozása a’ köz
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ségek szabadságinak uralkodott fő szempontul majd valamennyi ma
megszavazott rendelésen. A’ törvényjavaslat utolsó czikkében mint- 
egy lappangott egy rendszabály, mellyből szerencsés ’s hasznos követ
kezések származhattak volna. Ez a’ 9ik czikk, melly canton-gyülé- 
seket alapíta, mellyek a’ canton főhelyén összejövő mairekből va
lónak állandók. Híjában volt a’ biztosság azon gondoskodással, hogy 
az ispán és alispánra bizá e ’ gyűlések összehivatását, az előlülést ’s 
a’ tanácskozások vezérletét. Híjában ügyekezett azon tárgyakat, mel- 
lyekkel e’ gyűléseknek foglalkozniok keile ’s lehete , előszámlálni, 
’s illetőségét egyedül a’ canton köz érdekeire szorítani; híjában vit
te alázatosságát annyira, hogy egyenesen az ispánra bizá a’ tanács
kozások többi elintézését, azt mondván, hogy a’ közérdekekről tö r
tént tanácskozás után a’ canton azon külön tárgyakkal lesz fogla- 
latos , mellyeket az ispán elibe terjesztendő Végre híjába hozták 
föl gátul az e’ tanácskozásokból eredheti) visszaélések ellen , m i- 
kép törvényt lehetne alkotni, melly szerint a’ tárgyak, mellyekrül 
e ’ gyűléseknek tanácskozniok szabad leg y en , külön törvények által 
tűzessenek ki. M indé’ kímélés daczára is a’ ministerium a’ hatósági 
képviselés ezen árnyékától, a’ cantongyülések ezen embryójától 
igen megijedt. Vivien és Odilon Barrot nagy buzgósággal ügyekez- 
tek e’ czikket létesíteni; de az egyesülettől idegenkedés mégis 
győzött ’s az félrevettetett. A* hatósági törvény egy azok közül, miket 
az 18S0ki charta megígért. Ha akkor, midőn ezen ígéretet az 
alkotmány-szerkesztésbe iktatták, előre sejtették volna, mire fog 
n’ községek függetlensége szoríttatni, bizonyosan senki sem álmo
dott volna arról, hogy a’ jövendő illy csalékony kötelezéssel terhel
tessék. A’ ministerium nehány baráti ma azt sugdosták, hogy e’ 
törvényjavaslat a’ pairkamra elibe nem fog terjesztetn i; ’s ha e ’ tö r
vény a’ Luxemburg (pairház) tanácskozási alá fog terjesztetni, te 
temes mászásoknak lesz az kitéve, ’s a’ követháznak nem lesz e- 
zen ülés alatt ideje, olly munkát újólag elővenni, mel y már eg y 
szer annyi fáradságába került. A ’ helyhatósági törvény tehát ezáltal 
ismét azon ígéretek sorába jutand, mellyek végrehajtása bizony
talan időre van elhalasztva. u

A’ követházban febr. 13án a’ másod-oktatás törvényjavasla
ta vitája volt napirenden. Azonban Guizot a’ nyilványos oktatás mi
nistere kéreté a’ kamarát: halasztaná el még e’ vitázatot, mivel mell- 
vizkóros egészségi álKpotja nem engedi m eg, hogy egy ideig a* 
kamrai ülésekben részt vehessen. —  A’ kamra elhátározá e r r e , 
hogy a’ nemzeti őrséget illető törvényjavaslatot tüzendi napirendre.

A Moniteur febr. 18ról következő két telegraph! sürgönyt 
közö l: 1.) A’ tengerispán a’ tengerészminister úrhoz. Toulonfebr. 14. 
Tudtomra esett Algierból, hogy a’ bonai kassaubach (fellegvár) jam 
30án  légbe röpítetett. Valamennyi lak és fellegvár erősitvényeinek 
nagy része lerontalott. Azon 5 0 0  ember közül kik benne tanyáz
tak, 1 0 0  meghalt, ’s 2 0 0  jobban vagy kevésbé megsebesült. —  
A ’ veszteség 1. millióra becsültetik; a’ város keveset szenvede, de 
számos ház m egrongáltatott“ . 2.) A’ tengerispán a’ hadminister ú r
hoz, Toulon feb. lö k é n  délutáni fél órakor ltapatel tábornok 
meghagyó a’ következő sürgönyt átküldenem Önnek. A lgier, febr. 
6án : Kassaubach Iőporrakhelye Bonóban jan. 30án  reggel légbe 
repült; az erősség lakosai mind m egrongáltattak; 1 0 8  különféle
katona halt m eg , 1 9 2  megsebesült. A’ rakhelyben 6 9 9 8  kilo
gramme lőpor v a la’s egy millió töltés, ’s a’ t. Rendszabályok történ
tek mind Bénában mind Algierban , hogy a’ szerencsétlenség rósz 
következései megelőztessenek. Minden nyugolt mind Bénában, mind 
a’ tartományban. —  Jan. 26án  tartották a’ bank részvényesei gyűlésü
ket, mellyben Argout bankkormányzó, beadta észt. tudósítását. A ’ 
bank a’ múlt évben kétszerte több kereskedési levelet diseontózott, 
mint 1 8 3 4 b e n , t. i. kerek számmal 7 6 0  millió frank értéknyit, 
1834ben  pedig csak 3 1 6  millió franknyit. Szintilly arányban sza
porodtak meg az ügyek a’ kereskedési társasággal; melly ügyek 
arany és ezüst rudakra és statuspapirosokra történt kölcsönzé
sekben, végre pénzlapok (M ünzschein) és favágásokra utalások 
m egvételében állottak. —  E ’ mellett az ügyek a’ kincstárral az u- 
tóbbi három évben hirtelen megcsökkentek. A kincstárlapok di- 
scontozására ’s a’ statusnak adott kölcsönökre 1 8 3 4 b en  7 6  millió 
frank költetelt el; 1 8 3 oben pedig csak 3 2  millió, ’s 1 836ban  csak 
26  millió frank kivántatott. Sőt mi több, a’ status, 5 hónap előtt a’ 
helyett, hogy mint előbb adósa volna, hitelezője lön a’ banknak, 
mivel 40  millió frankot tett nála le. Szóval az egész pénzügyi ál
lapot mind a’ Status jövedelm eire, mind a’ kereskedés ’s ipar ál
lapotára nézve igen virágzónak rajzoltatik. Annál kevésbé foghat
ni m eg tehát, miért nem szállítja le a’ kormány a’ statusadósság 
kamatját, ha pénzügye olly jó állapotban van, hogy a’ bankba m ég 
4 0  millió frankot le is tehetett. Azonban alig hihető e ’ kérdésnek 
a’ követházban szóba jövetele. —

Uzésböl (Gard megye) febr. 4  éröl írják, hogy ott egy 
Redares nevű ifjat fogtak-el, ki Connauxban, hol baráti ünnepélye
sen fogadták, azt nyilatkoztató, hogy ö Meunier mellett állott, mi
dőn ez a’pisztolyt a’királyrasüté. En, úgymond, azon 35  közül vagyok, 
kik összeesküdtek Lajos Fülep m egölésére, de én csak a’ I l d i k  
számot húzván ki, m ég nem jött reám a’ sor. Ha a’ pisztolyt én 
tarthatám kezemben : a’ király bizonyosan nem lett volna elhibázva. 
—  E ’ beszédeit besúgták, ’s a ’ gen. procurator elfogató és U - 
zésbe viteté. Vallatáskor nem tagadó a’ beszédeket, hanem azt 
állitá, hogy azok csak hetvenkedések voltak.

Parisban hire v o lt, hogy Otanban, mások szérint pedig Bo- 
nában, ’s a’ guelmai táborban dögmirigy ütött ki. —  Börne dr. ’s 
hires ném et iró I2 én  hoszas betegségben, mellyet a’ náthahurut 
m ég sulyosbita, Parisban meghalálozott. —

Úgy látszik , M eunier csakugyan tett vallomást. Az u- 
tóbb elfogottak közt találtatott bizonyos Henry varga , és 
Serre  asztalos, kik Meunier-vel koczkát vetettek a’ fölött: ki 
ölje meg közülök a’ királyt?

A ’ Moniteur megczáfolja a’ párisi hírlapok által e lter
jesztett azon hirt, mintha a’ kormány a’ constanlinei hadszálitást 
felfüggesztette volna. Sót, úgymond, a’ készületek folyvásti mu n 
kában vannak. —

A N G L I A.
Az alsóház febr. 9én nem tarthatott ü lé s t, mivel a’ tagok 

kivóntató száma, (40 ) nem jelent meg.
Az alsóhózban febr. 1 5én a’ ministerium megvívott a’ radica- 

lokkal, ’s a’ győzelem , ámbár a’ conservativek is m ellette voltak, 
nem igen nagy többségen épült. A’ kérdés W  M olesw ort indítvá
nya körül forgott, m ellyel azt kívánta, hogy a’ parliamenti tagokban 
azon kivántatóság, hogy legalább 3 0 0  font sterling jövedelmű ingatlan 
jószággal bírjanak törlesztessék el. Az indítvány szavazásra kerül
vén 1 1 3  szóval 1 0 0  ellen félreveltetett. —

Londonban most két a’ Kings Bench előtt forgó per von magára 
közfigyelmet. Egyik Hansard urak ellen van intézve, kiket arról vá
dolnak h ogy az alsóház által parancsolt nyomtatványában a’ parlia
ment! vitatásoknak valami sérelem  történt volna. Az ügyben az es- 
küttszék azt íté lte , hogy a’ vádlottak kiadóji ugyan azon Írásnak, 
mellyben az állított sérelem nek lennie kell, de egyszersmind', hogy 
ott semmi sérelem  sincsen. Különös, hogy Hansard urak, kik az al
sóház parancsára nyomatták ki a’ vitatásokat, nem  mentek az általok 
közre tett vitatásokért járó felelősségtől. —  A ’ másik pör de Roos 
lord ellen van intézve, ki arról vádoltaték, hogy vetés vagy szök- 
kentés ’s a’ kártyáknak tőszurással jegyezgelése által a'J whistjá- 
tékban csalásokat űzött. —- E ’ 2ik pör Roos lord e lle n  ítéltetett. 
A ’ nemes lord t. i. bevádolta Cumming urat ’s a’ Saiyrist hírlapot, 
hogy őt álnok játszás miatt rágalmazták ’s becsületét m egsértették: 
az esküttszék a’ ns. lordot e ’ vádjaival elutasító, m ert csakugyan be
bizonyult, hogy csalfán játszott. A’ tanuk kivallották, hogy a’ ns. 
lord hüvelyke körmeivel jelölgette a’ kártyákat, ’s midőn a’ kiosz
tás rá került, mindenkor iszonyú köhögés fogta el , ekkor székén 
hátra hajlott, ’s kezeit a’ szükséges csiny-elkövetésre mintegy aka
ratlanul az asztal alá bocsátó. A’ nemes lord e ’ módon évenkint 3 0 0 0  
font sterlingecskét (majd 1 0 0 ,0 0 0  v. f.) szerzett magának.

A’ Uublin-Journal szerint a’ pénzügyminislerség egy körle
vele által írlaudban valamennyi protestáns papot felszólít, hogy azok 
kik a’ számukra adott 1. millió font sterlingnyi kölcsönbül valami 
gyám részt vettek , azt minélelőbb visszafizessék.

M arylebone választóji felszólíták Hume u ra t , most M on
mouth képviselőjét az alsóházban, hogy azon ese tre , há a’ parlia
ment feloszlatnék, M aryleboneban jelöltül lépjen föl, a’ mit Hume 
meg is íg é r t , de fö ltéve, hogy ha az által szakadás ’s meghason- 
lás nem okoztatik a’ reform erek köz t ; olly példa, mellyet a’ Cou
rier utánzásra méltónak ajánl. —

A’ braziliai fiatal császár koronáztatása jun. 4ére  határozta - 
tott. midőn 17dik esztendejébe lépend. A’ Londonban m egrendelt 
pompás statushintókat, mellyek nem többe mint 3 0  ezer font sterling
be kerültek , most rakják hajóra.

A’ M. Post szerint közhirnél fogvást a’ következő tavaszon 
több idegen fejdelmi személy fogja Angliát meglátogatni. E zek közt 
név szerint említi Hania koronahgét, Hessen választó fe jd e lm é t, ’s 
Mihály orosz nagyhget, ’s a’ t. —

Carlile Richard, ki több év óta isten-tagadó irományi mi
att gyakran börtönben is ü l t , m egjelenvén a’ guildhalli békebiró 
előtt kinyilatkoztató , hogy a’ sz. irás olvasása által a’ keresztyén 
hit szentségéről meggyőződvén, ezentúl keresztyén és protestáns 
lesz.

A ’ S tandard , Bedvell A ndrás, az Angliában tanyázó czi- 
gányfaj királyának halálát je len ti, melly febr. öán történt. A’ vén 
vajda 90 ik  évében költözék őseihez ; hátramaradt birtoka ’s csa
lódja : egy hegedű , két ág y as , egy unoka , tizenkét fiú ’s leány, 
végre egy szam ár, melly majd olly idős, mint ő maga. Holttestét 
a’ lanshami temetőbe vitték, ’s ott illő ünnepélylyel ásták el rokoni.

Angol lapok úgy említik, mint nevezetességet, hogy W ilson 
Robert, Hutchinson (most Donoughmore lord) és Bruce urak, kik 
1 8 1 5 b en  Európa’ figyelmét szabadelmüségök által vonók magokra, 
most conservativekké lőnek.

N É M E T O R S Z Á G .
A ’ porosz statuslap Düsseldorf kormány - kerületből jelenti, 

hogy ott a’ földművelés különös magos polezra hágott, mióta a’ 
községi közösen használt földek a’ lakosok közt művelés végett ki
osztanak. Többek közt említi a’ nevezett lap Vierquartieren közsé
gét Geldern kerületben, melly 1828ban  mintegy 2 0 0 0  hold mo- 
csáros földet osztott ki a’ lakosok közt, ’s abból a’ részint ré te k re , 
részint erdőségekre fordított földön kívül már 1 1 0 0  hold szántó
föld tétetett haszonvehetővé, mellyen 1836ban  1 0 ,5 0 0  köböl ga
bona és húsz ezer zsák burgonya termett. E ’ fölött ugyan
ezen , előbb puszta helyen 2 8  lakház áll, mellyekben szintannyi
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földművelő lakik, ’s illő száma marha birtokában van. Tükörpélda 
hasonló közbitolásu, vagy béka, szúnyog és büzhödt mocsár lepte 
földeink használására.

O L A S Z O K  S Z A  G.
A’ Giornale del Megnő déllé due Sieilie jan. 6án költ két 

rendelést közöl, mellyek következésében a’ király egybekelése'mi
att iMaria Teréz főhgasszonnyal több rendű bocsánatot hirdet. TJ- 
gyanis a’ törvényszéki Ítéletek által meghatározott testi büntetések 
’s bírságok részint lejebb szállíttattak, részint egészen el is enged
tetlek. Ki van zárva azonban e’ közbocsánatból mind azon vádlott 
’s fogoly, kik mesterséges tolvajság, elorzott tulajdon elrejtése, 
pénz- és oklevél hamisítás, rágalmazás, hamis tanuvallás, tanuvesz- 
tegetés, nyíl vány os hatalomnak ellenszegülés, végre főbenjáró 
vagy'ismédéit■ gonoszteltek miatt vádoltatnak. ——

Majlandból jan 28ról igy Írnak az Alig. Ztgban „Egypör, melly 
Majlandban nem sokára meg fog indíttatni, nem kisebb ügyeimet ger- 
jesztend, mint az , melly nem rég Torlonia ellen Romában intéz- 
teteti el, ’s mellyel sok hasonlata is van. A’ múlt évben elhunyt 
Litta fija, és örököse ellen, kire 3 7  millió lira örökség maradt 
„egy követelő lép föl Francziaországból, azt állitván, hiteleseknek 
látszó oklevelekkel, hogy ő Litta hg házassági gyermeke, mint
hogy ez , akkor még gróf, Napoleon uralkodása alatt a’ spanyolok 
ellen táborozván, sebesülten Narbonneba hozaték, ott egy család 
által ápoltaték, a’ ház leányát minden törvényes kívánat szerint e l
vette , ’s e ’ házassági összekötésnek ő lön gyümölcse. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy Litta hg ezen nőjét elhagyta, ’s Olaszor
szágban ismét megházasödott, hova első nője követte őt, de azu
tán fenyegetések hallgatásra bírták, ’s tetemes észt. fizetéssel látta
tott e l , mellyet Francziaországban kapott meg mindenkor. Litta 
hg. 2dik neje halála után ismét házasságra lépett bizonyos Loinellino 
grófnéval, noha első neje még élt. 2dik nejével egy leányt nem
zett, a’ Mdikkal egy licit, ki az örökség birtokában van.

S C H W E I Z .
Az Alig. Ztgnak Mécsből febr. 3ról ezt írják; „Egy itte

ni nagykereskedő-ház alkuban van a’ Kloster-Neuburg uradalom
mal az ahoz tartozó, Mécs sorompja ’s a’ nagy Táborhid közt fek
vő ügy nevezett Mrigittaíiget (Brigitten - au) végett, ’s szándéka 
ott egy révet építeni, melly által Mécs az egész dunai hajózás fő-áru 
helyévé lenne. -—

A* Schweiz és Ausztria német tartományi közt 1 8 0 4  aug. 
3án kötött azon szerződés Hl. czikke, melly szerint vagyonostul 
egyik országból a’ másikba szabad volt a’ költözhetés, eltöröltetett. 
E ’ czikk szerint a’ költözés alkalmával mindenkor bizonyos lerová
sok történtek a’ vagyonból az illető ország kincstára számára. —-

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Az oláh határszélekről jen Miről azt Írja az Alig. Zlg., hogy  

Bulgáriában újabb időben több helyen rendháboritás történt, melly - 
nél fogva valamennyi keresztyén lakos a’ Dunától fogva egész a’ Bal
kánig lefegyvereztetett. Mások szerint meg e’ rendszabály egy e l
fogott levelezés következtében történt, mellyből azon szándék 
sült volna ki, hogy Törökországban köz keresztyén lázadás eszkö
zöltessék, ’s ennek megindítása Bukereslből jött volna. Tirnovai le
velek sajnálkozásukat jelentik az illynemü próbákon; mert ez által a’ 
keresztyénségállapolját Törökországban nemcsak nem javítják, hanem- 
inkább rontják. Hogy pedig Bulgária egyedül zendüljön föl, azt senki 
sem nem hiszi, sem nem óhajtja; mivel az nem létesíthető gondo
lat. Azonban bármint van a’ dolog, annyi bizonyos, hogy Bulgária 
keresztyén lakossága nagy kárt vall, mert azon engedelern, mellynél 
fogvást a’ kormány úgymint a’ törökségnek itt a’ keresztyéneknek is 
megengedő a’ fegyverhordozhatást, elvetetett tőlök, ’s most még az 
utazó keresztyén kalmárnak sem szabad fegyvert viselni, mellyel ma
gát zsiványok ellen védelmezhesse. E ’ roszat alig orvosolhatni más
ként, mint hűség ’s engedelmesség által a’ szultán parancsai iránt. —  
Nyolez nap óta Moldvában és Oláhországban példátlan "keménység
gel ’s kiterjedésben uralkodik a’ náthahurút

A ’ szultán ismét parancsot bocsátott ki, mellynél fogva meg- 
hagyatik minden igaz hitü töröknek, (moslemnek) hogy a’ naponkénti 
ötszörös mosdást, úgy is mint vallásos kötelességet, de úgy is mint 
egészség-föntartó szokást folyvást, híven gyakorolják.

A ’ szultánnak egy uj fermánját olvasák a’ mecsetekben, 
melly a’ meslem alattvalók szakála ’s barkója hosszaságát korlátoz
ván, nagy elégületlenségre ada okot. A ’ szakái törvényes hosszasá
ga öt hüvelyknyi, a’ barkó pedig a’ szemöldök arányához képest 
van meghatározva. A ’ vallásos terökség valóban félni kezd, hogy 
nem lesz többé tudomány, vitézség és kegyesség á’ török földön, 
mert ők a’ bölcseséget a’ szakái hosszaságálól mérik, a’ vitézséget 
pedig a’ barkó szerint ítélik meg. A’ törökök zugnak ugyan, de 
mind híjában; a’ fölhatalmazolt borbélyok süketek minden könyör
gés iránt, mint a’ párkák.

A ’ török statuslap szerint a’ szultán megparancsolta, hogy 
mind a’ két szent városban (Mekka és Medina) valamennyi igazítást 
kívánó épület javíttassák ki és illően helyre állítassák. Említi továbbá, 
mikép a’ szultán uj pompás egyházi függönyöket és számos lámpát 
készíttet arany és ezüst lánezokkal, mind e ’ két város egyházai 
számára. Valamennyi ottani imam (pap) mucsir, ’s egyéb vallás-

Szerkeszti H e l m e  e z y.

szolga jövendőre tetemes dijpótlékot kap; ’s ezek közt főleg a’ mol- 
lák, hogy semmi birói taxát ne kívánjanak ezentúl, hanem e’ helye
ken ingyen szolgáltassák ki az igazságot, ’s a’ t. —  A ’ szultán 
több albaniai zenditő főnöknek, ’s ezek közt az ismeretes Tifulbus- 
nak is, megkegyelmezett. —  A’ főváros egészségi állapotja folyvást 
ugyan az. — Alexandriábái jött levelek szerint a’ városban magá
ban ugyan nem igen mutatkoztak dögmirigyes esetek, de a’ kórház
ban itt ott még is jelentkezett.

A M E R I K A .
■Ujytorkból jan. 17ről érkezett tudósításoknál fogva White 

Richárd, kit azzalvádollak, hogy a’ kincstár épületet 1834ben felgyúj
totta, az esküit szék által hosszas tanácskozás után vétkesnek ítélte
tett; azonban mivel a’ dolog már kétszer fordult a’ bíróság előttmeg, 
bizonyos törvényes okoknál fogva föhnentése ajánltatott. A’ törvény - 
ezéh azonban ezen okokba nem akart bocsátkozni. Santana tábornok 
jan. 18án érkezett Washingtonba, ’s más napon hosszas beszéde 
volt az elnökkel. Azt hiszik, Santana nem sokára Ujyorkban hajóra 
ülend Veracruz felé, hogy onnan Mexicoba menjen, Mexico tarto
mányával Texas függetlensége iránt alkudozandó.

Rio Janeiróból Írják, hogy a’ rio-grandei zendülés a’ brazí
liai kereskedésnek ’s név szerint a’ rio-janeiróinak tetemesen árt. 
Azonban a’ műveltség mind e’ mellett is valamennyi tartományban 
szerfölött terjed, ’s főleg azokban, mellyek kivitel-révét a’ Rio ké
pezi. A’ közlekedés gőzhajók és jobb utak által utóbbi időkben 
már annyira megjavult, hogy jelenleg Rio réve nagyobb kereskedési 
hely, mint valaha volt. A’ kávéültetmények igen megszaporodtak, és 
ezen termék kivitele, meljy 1835ben  a’ riói vámkönyvek szerint, 
ezen egyetlen révből 5 ,2 0 0 ,0 0 0  milreisra ment, az idén még na
gyobb mennyiségben lesz szállítható.

C H I N A .
A’ singaporei kirlap egy a’ kelelindiai kereskedésre nagy  

fontosságú chinai csász. rendelményt közöl mull évijun. 1 Máról, melly 
által a’ cantoni alkirálynak meghagyalik, hogy az opiumkereske- 
dés ’s azt szabályozandó árjegyzék ügyében javaslatot nyújtson b e , 
mellyet eddig a’ chinai törvények szigorúan ellenzőnek. A ’ rendel- 
mény okául Hew-nac-tse minister azon hiv. tudósítása adatik, m elly- 
ben az opiumkereskedés bő fejtegetése után előadja, hogy az o -  
pium bécsempezése azon mértékben növekedett, mellyben az e lle
ne irányzott kormányrendeletek szaporodtak, úgy annyira, hogy most 
azáltal az országnak 1 0  millió tael vesztesége van. Singaporeban 
ú g y  hiszik, hogy az opiumkereskedés reménylhető fölszabaditása 
a’ China és Britt-keletindia közti kereskedés minden ágára tetemes 
befolyással leend. —

E L E G Y H I R
Nem rég bizonyos angol Parisban hangosan hirdető, mikép 

neki ujseelandi káposzta-magvai vannak, mellyből három négy fej - 
káposzta egy egész istáló baromnak elegendő az egész év folytá
ban. A’ hirdetés meglehetősen nagyítá a’ dolgot, ’s következése 
az lön, hogy a’ rendkívüli után kapkodó párisink közt, minthogy 
magvait valamennyi hírlap hirdető, mintegy 3 0  ezer frank áru ma
got adott el. Az áros visszatért Angliába. A’ parisiak már most e l
vetették a’ magot, melly igen hasonlíta a’ közönséges káposzta-mag
hoz, kikelt, és a’ növény csalhatlanul egészen hasonlíta a’ közön
séges káposztához, és pedig úgy annyira, hogy a’ magvevők nem 
csekély csudálkozására csak közönséges káposzta maradt. A’ hamis 
angol ehez képest természetesen igen fényes dolgot vitt véghez , 
mert a’ hírlapi hirdetések tán mintegy 3 0  louisdorjába kerültek, a’ 
közönséges káposzta magért pedig semmi különös nagy költsége nem 
lehetett, ’s igy azt majd annyi arany-értékre magasította. Az igen 
rendkívüli dolgok hirdetésének nem mindenkor lehet hitelt adni, ha 
nem ismert hitelességű kútfőbül ered az. (Ugyan nem rokon fajú é 
ezzel a’ Társalkodónk 1 lik számában ajánlott óriási káposzta
mag is?!)

Demidoff Pál orosz ez. val. statustanácsos hitvese, Stjernwal 
Auróra, múlt dec Mán menyekzője napján a’ helsingforsi szegény-í*- 
Jtoláknak (Finnlandban) 8 0  ezer rubelnyi ajándékot adott

Milly élénk a’ közösködés Anglia és Keletindia közt, bizo
nyítja következő statist, adat: Calcuttából évenként 8 3 ,1 8 9  levél 
megy el Londonba, ’s 7 2 , 3 0 6  érkezik onnét; Madrasbol 4 0 6 1 4  
’s Rombaybol 2 4 0 0 0  megy-el ’s oda 3 1 3 0 6 , ide 3 0 0 0 0  érkezik. —  
Angliában jelenleg 1 5 0 0 0  gőzerőmü van mozgásban.
tí AB ON A Ált: febr. 28dikán Tiszta búza —93 1/3, 86 2/3. Hétszere« 76 2 /3; 

ltozs 53 i/3; — 52 — 46 2/3; Árpa 53 1/3, 50; Zab: 40, 38, 34, 2 /3; 
Kukuricza 96 2/3.

PÉNZKELET: Kécs febrR5én 5pCente* «tatiuk. 105; 4 pCente« 100; 3 pCen- 
te« 75 17/32; l82Qki 100 fitos kölcsön 222 1/2 l 82 lki 100 frto* 1413/4 
1834ki 500 fi tos 568 1 /8  ; bécsvárosi 2 I f  'l pCtes bankóköt. 6S 1/8. 

DUNAVIZÁLLÁS:  febr. 26kán ő' 2" 3"' 27kén 5' 4“ 6'" 2Skán 5' 6" 9**r 
marta, lén 5' T ‘ 6"1

I g a z í t á s :  I5ik számú Jelenkorunk’ 59 lapja első hasábján Por
tugália alatt a’ lOik és I l ik sorban, l e e n d  e t t ,  kivégezték, m e g 
h o r d o z t á k ;  helyett olvasd: leend ne , kivégeznék, meghordoz
nák.

Nyomtatja Beimel .
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F O G L A L A T :  Magyaror«*ág(kincrezé*ek ’s m egtiszteltetések; budapesti hírek; losonczi jótékony  szinmutatványok;honi ipar; nyíregyházi ■•pszámismertetés; 
Máriassy, és Kricske f .  Sobri czimbon-inak elfogatasd ’s ki végeztetése’s a’t.) Ausztria. Anglia (a’«zegényeket segítés terve; Mo,e3W°r*k indítványa fölötti viták 
a’ követuiinőségre ínézve; dologhá/.i költségek.) Spanyolország (a’ kiutasítások folytonosak; Lujan és Valle m egbízatása; a’ cortes titkos ülése ’s a’ 
ministerek elleni régzemény; hadi mozgalmak; carlosi erősségek ’s királynépárti seregszám; Gomez levele.) Portugália (pénzszűke; hurutjárvány.) Fran- 
cziaország (Champion királyölési szándéka; Horné halála.) Amerika (Texas függetlenségének elismerése fölötti vélem ények; congressusi végzem ények; 
különféle.) Gabonaár. I’énzknlet. Dunavizállás.

M A G Y A R O R S Z Á G .
O cs. k. fölsége febr. ódáról k. legfelsőbb rendelése által a’ 

in. k. udv. kanczellária tanácsnokát, Kussenics Thaddét, valós, belső 
státustanácsi előterjesztővé (referenssé) méltóztatott kinevezni.

Kubinyi F eren ci ésZ ipser András hazánkfiai’stermészetvizsgá- 
lóink(lásdlapjaink 1836ki 74ki ’s ez idei l ü k  számát)legujabban azon 
m egtiszteltetésben részesültek, hogy I'egen Kérész!ely virágtenyésztő 
Németországban, ki a’Humbold Sándor korunk legbiresb természetbu- 
várjaáltal Mexicobul Európába hozott „Georgina variábilis“ virágot ezen 
fejdelmi szépségű növényt, 15  évi szorgalmas művelés után szám
talan színűvé ’s egész teljességűvé növeszté ,’s mull évi septemberben, 
a’ természetbúvárok Jénában tartatott gyűlésén, a’ jelenvolt nagyszá
mú tudósak neveire keresztelé, virágai közül egyet Kubinyi, másikat 
Gipser nevével ruháza föl. Az elsőnek nevével nevezett szép fehér, 
kissé veres küllevelekkel, 5 láb m agasságú, 4  hüvelyk átmérőjű ke- 
hellyel ’s egészen teljes; a’ másik fehéres liliom szinü, habos szélek
kel, 6 lábnyi m agas, 5 hüv. átmérőjű kehellyel, és szinte eg é
szen teljes. —

B u d a p e s t :  Martz. lső jén  esti 7 —  8  óra közt szövélnek- 
világnál teljesen elkészült hajóhidunk viszaállitá a’ tél által megsza- 
kasztott folyvásti közlekedést a’ hazai két testvér part között. Szint- 
azon nap reggelén I. F e r e n c z  g ő z h a j ó  kedvező Széllel e l ő 
s z ö r  iramlott le v i t o  r l  ás  a n  aldunánkra. Tudomásunkra, legalább 
birodalmunk vizein, még az Adriát sem véve ki, ez első eset, hol gő«- 
hajóra vitorlákat illesztenek ’s g ő z  és s z é l - e r ő  párosittatik hajó
hajtásra. —  Martz. 2kán bold, em lékezetű néhai I. Ferencz kirá
lyunkért , két testvér-anyavárosunk fő szentegyháziban ünnepélyes 
gyász- és nyugmisék tartattak minden világi ’s katonai kormányhiva
tal ’s m egyei és polgári tiszt- és törvényhatóság’ je len létükben , 
mint szinte a’ kegyes iskolai rend ’s növendék iljuság’ részérül is.

P e s t .  martz. 3kán Ho n n : - i p a r .  E ’ napokban érkezett vá
rosunkba Bécsből a’ svéd követ és m inister Lövenhjelm gr. tábornok, 
I i i n b e r g e r  hazánkfiának itteni répaczukor-gyárát ’s tulajdonkép 
a’ répaczukorkészités házias módjának megtanítására állított gyakor
lati intézetét megtekinteni, ’s annak számos hírlapban dicsérve emlí
tett czélszerüségérül ’s a’ czukorkészités ezen egyszerű módjárul 
szemtanűlag is meggyőződni. A ’ magas vendég olly egészen kielé- 
gitteték az intézet állapotával, ’s ítélete olly kedvező vo lt, hogy 
ennek jótékonyságárul tüstint értesité a’ svéd korm ányt, az intézet 
tulajdonos oktatóját pedig fölszólitá: nyújtsa ki a’ f. hónap végével m eg
szüntetni szándéklott tanításit még april közepéig , ’s részesítse ab
ban a’ majdan ide küldetendő svéd növendéket is. Hasonló fölszóli- 
tások érkeztek hozzá, magányosak részérül Ném et-, Lengyel- és 
Oroszországbul a’ tanítási idő kiterjesztése iránt; minthogy az ide 
utazhatást mindeddig bajossá tévé az idő és ut alkalmatlansá
ga, —  Nem lehet nem örülnünk, midőn e ’ honi ipar - intézetünket 
külföldön is ennyire méltatva látjuk.

L o s o n c i .  Február 12kén lapjaink 8dik számában említett 
műkedvelő szinésztársaság, a’ helybeli kórház javára, ismét föllépvén, 
(„M átyás diák“ Kisfaludy Károly to l ’s „a’ Feledékenyek“ Kotzebue- 
tol) mutatványit köz megelégedésre adá, ’s 3 0 0  ft. tiszta jövedelmet 
keresett a’ hasznos emberi czélra. Egyszersm ind, 17  személybül 
álló hangász-egyesület némelly ouverturökkel lepte m eg a’ hallgató
kat. Innét láthatni, mi sok várható még e’ szép intézettül jövendőre, 
ha jobban alakul ’s gyakorlás által előhalad. —

L ő c s e  febr. 24 . Folyó hónap’ 8án szomszéd Sáros m egyé
ben keblezett Abos helységben elhunyt M á r i á s s y  A n t a l ,  mun
kás és közhasznú életének 60dik évében. Mint az említett m e
gye *s fáradhallan munkásságu táblabiráji egyikének , ’s egy 
ideig országgyűlési követének i s , az érdemet becsülni tudó kö
zönség keaergi halálát. —  Folyó hónap’ 20kán pedig meghalt Lőcsén 
K r i c s k e  J ó z s e f ,  e ’ városnak 2 6  év óta főbírája, négy ország- 
gyűlésen követe, ’s a’ tudományok’ dolgában munkálkodott országos 
küldöttség volt tagja, életének 64 ik  évében. Polgártársai sokáig 
tisztelni fogják emlékezetét, mint olly férjíiuét, ki mindent, mi az ő 
javuk előmozdítására szolgált, buzgón eszközölni tö rekedett, ’s n e 
vét országszerte isméretessé tette.

N y i r e g y h á z ,  február. 25k én : Az itteni evang. egyház 
keblében 1 8 3 6  folytában 1 3 ,0 0 0  ember közül született 5 9 9  
u. m. 3 0 1  fiú-, 2 9 8  leány-gyerm ek, ’8 e* sze rint lOOnál csak 
eggyel több fiú mint leány; közülök holtan 2 2 ,  iker 9  pár 
le g tö b b  sz. febr. és martz., legkevesb, máj. és novemb. hónapban. 
M eghalt 4 1 1  személy, 2 2 1  férjfi, 1 9 0  nőnemű, ’s így 3 l e l  több 
férj fi mint nőnembeli. Több született tehát 188alm in t meghalt, mi 
pedig a’ tavalyi évben ritka kivételi Az elholtak kora szerint 4 ik  
évűig m eghalt 2 4 6 ,  ’s ekkép egy harmadnál 46tal több, bele 
értvén a’ holtan szülötteket is , 12ig 23 . 2 4 ig  20 . 4 0 ig  33.

50ig  20 . öOig 31. 7 0 ig  22 . 8 0 ig  12. 9 0 ig  3. ezen fölül I 
Legtöbb halt m eg februártól májusig; legkevesb octobertől decem 
berig. Fölbomlott 8 8  házassági kötelék, 4 5  férj, ’s 4 3  asszony halá
la á lta l; e ’ helyett 1 1 6  pár kelt házasságra, még pedig 7 6  le
gény , 3 /  özvegy fé rj, 8 0  leány , 3 3  özvegyaszszony, ’s e ’ sze
rint 28al több házasság kötteték, mint fölbomlott

Mó do si t ó-ha t á r o z a t a’ dunai gőzhajózási társaság ré szé 
rü l; Azon részvények, m ellyekre folyó észt. ju n . I j e i g  senki sem 
jelentkeznék, a’ legközelebbi közgyűlés rendelkezésére bízatnak.

S ü m e g e n  február 20kán Zsidó vagy Fekete Jó zsi
ró l, kinek elfogatását lapjainkban je len tők , igy ir bővebben tiszt, 
levelezőnk: „ 0  Vas várm egyei, Sárvár mezővárosi születés; folyó 
hónap’ 16án Süm egen, a’ rögtön ítélő törvényszék által halálra ítél
tetvén, kötél á lta lk iisvégezte te t. Valomása szerint jelen volt a’ kónyí, 
tüskevári, tornai, szolgagyőri, ’s más ezégéres rablásokon. Nála 
találtatott Hunkár úr egyik pisztolya ’s egy pár ezüst sarkantyúja, 
mellyel már piros szattyánnal kivarrott czifra csizmáján hordozott’s 
mint mondá, —  a’ lakatos által le akart vetetni. —  Kisebb is
kolákat járván, írni jó l tudott, és vallomásit mind maga irta alá. F e 
lesége ’s gyerm eke volt, kiket eleinte eltagadott, de kik utóbb m eg
jelentek nála. —  Felolvastatván halálos ítélete, megköszönte a’tör
vényszéknek, maga is elism ervén, hogy azt m egérdem lette. —  
Törvényfára vonatván, ’s a’ töm érdek népet körötte látván, a’ hó
hérnak ezt k iáltá : megállj ! ’s elbúcsúzott a’ néptől, mondván, hogy 
ő a’ halált megérdemlette. Intette a’ szüléket, neveljék gyerm ekei
ket jobbra, hogy az ő sorsára és gyalázatos végére ne jussanak..

S ü m e g  febr. 28án : A * zsiványoknak itt egymásután üt végső 
ó rá jo k , mi a’ feladók’ és fogók’ részére rendelt jutalom tételeknek, 
czélirányos rendeléseknek ’s a’ katonaság mindig kész segedelm ének 
következése. F. hónap’ 21 kén feladatván , hogy m egyénk’ szélén 
K i g á c s o n ,  a’ faluban, egy birkásnál három  zsivány lappang , a 
pandúrok néhány gyalog katonával, m integy éjféltájban, épen mi
dőn vacsorálnának, rajtok ütöttek. A ’ kutyaugatásra egyik zsivány 
kirohanván, lőtt. Ezen zsivány L a k a t  M i s k a  volt; ’s elugrott.
—  —  Ezalatt a’ pandúrok és katonák egy hidas inegü l, és a’ m á
sik két zsivány a’ szoba-ajtóbul lődöztek egym ásra, mig a’ két g o 
nosztevő elnyomatott ’s megfogatott. Adám nevű desertor egyik, 
H o l i e s  G y u r i  a’ másik. E zen u to lsó  volt a’ czimboráknak leg- 
garázdábbika. Szép Ratal magas legény ; de vad, szilaj , makacs, 
vérengző természetű. Rablásaikat megvallották. E zek  rögtön ítélő 
törvény állal halálra ítéltetvén , kötél által most végeztelnek-ki. —
A’ lligácsról elugrott L a k a t  M i s k a  f. hónap 23 án  a’ Rendeki 
határban egyedül bujdosván ’s feladatván, úgy kö rü lvéte te tt, hogy 
az űzőbe vett menedéket már nem látván , maga magát szívbe lőtte. 
É s igy Milfájt czimboráiból itt 2 0  nap alatt négy rablónak vettetett 
vége.

A U S Z T R I A .
Az Alig. Ztg. egyik levelezője feb. 13ról azt írja B écsből, 

hogy legfelsőbb határozatnál fogva a’ homoeopathia gyakorlása az 
ausztriai statusokban is m eg van engedve. —  A’ náthahurut Bécsbe is 
m egérkezett, ’s ’íoleg a’ katonaságnál gyakor látogató. —  A ’ dunai 
gőzhajó-társaság, hogy vállalatát annál inkább kiterjesztethesse, 
négy vagy hat uj gőzhajót szándékozik építtetni, a’ felső Dunahajó- 
zásra. E gy  azonban közülük 1 8 0  ló erejű a’ Galacz és Konstanti
nápoly közti útra fogna fordittatni, úgy hogy Maria Dorothea csak 
segédhajó lenne e ’ két hely közt. —

A N G L I A .
A ’ kormány terve az iriandi szegényeken segiténi, m ellyel 

az alsóház febr. 12iki ülésében John Russell lord által elő terjesztete  
’s mellyel az ellenzés is pártolni ígérkezett, következő fő vonásokkal 
b ir; csak ügyefogyott szegény szem élyek fognak segiltetni; azonban 
az iriandi szegények nem nyernek ez által általányos jogot segélyre, 
nehogy azt h igyék , hogy mindenki segittetni fog; azután m eg, m ert 
nem is lehetne mindnyáját tám ogatei, mivel eleinte csak 1 0 — 15 
munkaház fog felállittatni. Gondoskodni kell, nehogy e ’ dologházak 
mindjárt eleinte elárasztassanak, ’s az egész próba felsüljön teljes 
eszközlésbe vétele előtt. — A’ helyhatóságra nézve következő a’ terv; 
A’ felvigyázó test (college) évenkint elsőben a’ megyei adózók által, 
azután pedig a’ szegényi adó-íizetők által fogmegválasztalni. Hivatal
ból senki sem  lehet tagja e ’ testnek. A’ lelkészek kizáratnak belőle, 
nehogy czivakodások támadjanak. —  A’ fölvigyázók az adót a’ tiszta 
észt. jövedelem szerint veszik az örök jószágokból, m ég pedig felét 
a’ földesurtól, felét a’ bérlőiül. Ha a’ bérlőknek albérlőjik vannak, e -  
zekis tartoznak a’ bérmennyiség arányához képest adózni. Azon bér
lők, kik 1 0  font sterlingnél kevesebb haszonbért fizetnek, nem adóz
nak; de a’ felügyelők megválasztásában sem bírnak szavazási joggal. 
E z  esetben csak a’ földesurak adóznak ’s választhatnak. A’ földesur
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és haszonbérlő még több szózattal is bir, ha t. i. földjük értéké bizo
nyos mértéket meghalad. A ’ fő felvigyázás egy középtestnél van, 
mellyet egy vagy k é t , e’ dologban tapasztalt angol biztos által kell 
szerkeszteni, ’s az angol középtesttel mindenkor összeköttetésben ál- 
land. A’ szegényi ügyre nézve 1 0 0  községi kerület fog felállittatni, 
’s mindenikben egy dologház építtetni,mintegy 8 0 0  személyre. Továbbá 
összesene’ dologházak költségei 1 0 0  ezer font sterlingre számíttattak. 
A rra , hogy a’ szegények országos építések által foglaltassanak e l , 
nem itt a’ hely felelni. Mi a’ kiköltözést illeti, a’ minister azt nem 
csak nem ellenzi, sőt k észe ’ végett mindent megtenni. A’ külön ré 
vekben ügy viselők fognak felállittatni, kik, miután elegendő szám je 
lentkezik, hajót fognak tova szállítására a’ kormány költségén fogadni, 
Méltán várhatni, hogy, ha a’ kiköltözők ügyes em berek, azon gyar
matok lakosai, hova költözendnek, első időre, mig a’ nekik kimutatott 
földeket magok művelhetik, el fogják őket tartani. Azonban, mit e ’ te 
kintetben a’ minister mondott, annak későbbre tartja főn létesítését, 
minthogy mind az nem része a’ törvényjavaslatnak, melly csak a’ sze
gényi gyámolitásrul szól. It. Peel, Stanley lord és O'Connell, noha 
mindenik módosítani készült e’ törvényjavaslat egyes pontjait, m égis 
mindnyájan örömüket jelentették  azon, hogy a ’ kormány e’ tárgyat 
fontolatra vette. —

Következő M olesworlh inditványi vitája (febr. 14) lényeges tar
talmában : Leader az indítványt támogatva igy szólott: „ A ’ 17ik 
század elején semmi vagyon- határozás nem állott a’ parliamenttagokra 
nézve. Azon férfiak, kik akkor a’ Stuartok zsarnokságának olly hat
hatósanellenszegültek, ’s Anglia politikai szabadsága alapját m eg
vetették, nem birtak e ’ vagyon-határozattal. Csak 1696ban  hozatott 
törvényjavaslat, melly szerint az alsóház tagjainak földbirtokosok
nak kelle lenniük. Mindjárt számos kérelem támadt az e llen , m ert ál
tala sok tekintetesés gazdag ember kirekeszteték csupán azért, mert 
nem volt földbirtokos. De épen ez volt a’ cz é l, ’s mivel a’ többnyire 
ellenzési párthoz tartozó kereskedőket és ipar-űzőket vaía szándék 
k izárni, ’s csak a’ királyi családhoz szító nemességet bossátanibe. A- 
zonban e ’ kérelmeket annyira mégis figyelembe vették, hogy a’ tö r
vényjavaslathoz pótlékul adták: mikép 5 0 0 0  font sterlinggel bíró 
kalmárok isparliamentbe választhatókká vétethettek. E ’ törvényjavas
latot azonban a’ felsőház félreveté. i s i i b e n  más törvényjavaslatot 
hoztak be , melly mind a’ két házban méltatást talált. Az akkori írók 
különfélekép nyilatkoznak róla. Swift dicséri, m ert a’ földbirtoknak tul- 
nyomósságot s z e re s ’s biztosít az alsóházban, ’s meggátolja, hogy az 
ország állapotja olly emberek kesébe ne jusson, kik csak mulékony 
tulajdonnak ’s vagyonunk: mi akkor tán helyesebb is volt, mint most, 
m ert hajók , vagy szilárd statuspapirosak birtoka most épen nem mu- 
lékonyabb vagyon, mint a’ földbirtok. E gy másik iró, Boyer, gáncsolja 
e’ törvényjavaslatot, m ert nagy tehetségű férfiakat rekeszlhet ki, mi

helyt csekély vagyonnal bírnak. A’szándék tehát as volt, hogy a’ min
dig növekedő ipar és pénzhatalom nyomassák l e ; de nem volt elég 
hathatós e ’ czélra, azért is !7 6 0 b an  egy más szorosabb törvényjavas
lat nyujtatott be, mellyröl egy akkori iró azt jegyzi meg, hogya’ föld- 
birtokos nemesek nagyobb hazafiságot tulajdonítván magoknak, mint 
más néposztályoknak, a’ végre terjeszték azt e lő , hogy saját tulnyo- 
móságukat föntartsák ’s hiásokat kirekesszenek. Ezen törvény divatoz 
most is, melly szerint BOO font sterlingnyi tiszta jövedelmű földbirtok 
kívántatik arra, hogy valaki paríiamenttaggá megválasztathassék. Azon
ban, mi akkor tán hasznos volt„ most nem az többé. Nincs ok, lega
lább Angliában, a’ földbirtokosaknak több hazafiságot tulajdonítani, 
mint a’ városi polgároknak , kik földeket nem birnak. A’ törvény elő
szava ugyan azt mondja, hogy a* parliament szabadságát szándék vele 
biztosítani, de inkább megfordítva azt kellett volna mondani, hogy 
kedvez az aristokratiának, ’s megsemmííi a’ választások szabadságát. 
A ’ törvényben tett kivételek ezt még szembetűnőbbé teszik; igy pél
dául a’ peerek legidősebb fiijainál nincs szükség illy minősítésre 
(qualiíicatiora). Ám legyen mindenik peer, Isten n ek i! a’ legderekabb 
férfi, de abból m é g n e m  következik, hogy fija is az ; e’fölött m int 
tudjuk, a’ korona peérnek nevezhet ki ollyat is, kinek semmi földbir
toka nincsen. A’ korona tehát a’ parliamenttagok kinevezésiben nincs 
annyira korlátozva, mint m agoka’ választók. (Halljuk!) Továbbá e’ 
minősitéstül föl vannak mentve a’ tudom, egyetemek követei, minek 
ismét semmi egyéb oka nincsen, mint a’papi aristokratiának kedvezés. 
Efölött nem szükséges e’ minősítés a’ skót követekre nézve; már pe
dig senki sem fogja állítani akarni, hogy vannak férfiak, kik akár te 
hetségökre, akár hazafiságra nézve képesbek volnának szolgálni a’ par- 
liamentben , mint épen az alsóház skót tagjai. írlandra nézve előbb 
nem volt egyéb m inősítés, mint 4 0  shilling szabad zálog birtok, és 
saját tűzhely, ’s ezen minősítés is eltörlesztetett IS I. György alatt, 
„m ert hoszas használás után kitetszett, hogy szükségtelenné’s elma- 
oadhatóvá lelt.“ E ’ szavakat szintúgy lehetne az angol törvényre is 
alkalmazni azon toldalékkal, hogy az törvénytelen, hallatlan, ’s 
káros. Igaztalan és káros volna e* törvény, ha szorosan megtartatnék; 
szorongatná a’ választók szabadságát, ’s olly nagy iparú és keres
kedő országban, mint Anglia, a’ kereskedést és ipart igen jogtalanul 
zárnáki a’ nemzeti képviseletből. Azután hallatlan is lenne mondani 
a’ választóknak, mint az alkotmány valóban m ondja: „ti mindenkit 
választhattok,kit alkalmasnak véltek“ azután pedig, ha már a’ válasz 
lók ezen valakit megtalálták volna, kit derék, becsületes, jó gondol
kodású ’s erős képviselőnek tartanak , egy törvényt közbe szúrni: „de 
azt nem választhatjátok , mert nincs 3 0 0  font sterlingnyi tiszta jö 
vedelme földbirtokból.“ Ez pedig mind állana , ha a’ törvény szigo
r á n  m egtartatnék; de hisz tudva van, mikép játszák ki e ’ törvényt

minden módon ’s minthogy a’ választott részéről semmi egyéb nem 
kívántatik mint eskü , hogy ő bir a’ megkívánt minősitvénnyel, azaz 
vágyónjövedelemmel, annak , ki a’ választást ostromlani akarná, a’ 
nem bírást, vagy az állítás valótlanságát kellene bebizonyítani, mi 
teljes lehetlen ; tehát a’ törvény rendszerint semmi tekintetben sincs. 
W . M olesworth indítványa támogatására felhozott több példát, mel- 
lyekben a’ törvény kijátszatott. így  például B urke, P itt, F o x , Sheri
dan világ-szertei tudomás szerint, csak költött földbirtokkal voltak ellát
va. Sőt most is van Londonban egy jól ismért ügyviselő, ki 1 0 0  font 
sterlingért akármelly jelöltnek (követcandidatusnak) szerez okleveleket 
illy költött földbirtokról. Azonban mindezen okoskodás ellenére is a ’ 
törvényjavaslatot, mint említettük, 1 1 3  szóval 1 0 4  ellen félreveték. —  

Az alsóházban febr. 16án O’Connell számos kérelmet nyúj
tott be Irlandból; a’ titkos szavazás létesítésére választásokban , a* 
tizedek eltörlesztésére, ’s a’ peerség radical vagy is gyökeres 
kijavíttatására. E rre  azon biztosság tévé tudósítását, mellyre Lech- 
m ere Charlton ur ügyének vizsgálatát bízták, kit a’ lord-kanczel- 
lár parancsára törvényszéke m egsértéséért elfogattak. Vizsgálata 
következménye az vo lt, hogy a’ ház nem avatkozhatik e’ dolog 
mentébe ’s hogy Charlton urat nem veheti szabaditékai ótalm á- 
ba. A’ biztosság egyszersmind javaslóba, hogy John Black a’ M- 
Chronicle tulajdonosa a’ ház korláti elé idéztessék, m ert egyik 
czikkelye a’ biztosság tory tagjait kötelesség - feledésről vádolta. 
De John Bussell lord határozottan ellene szegült az indítványnak, 
mivel, úgymond, illy sajtó-üldözések semmit sem használnak, ’s a ’ 
megtámadt érzelgős torykat a’ ház reform -tagjai többsége pél
dájára íigyelmezteté : melly legkissebbet sem  gondol a’ tory - la
pok rágaimival és szidalmával, sőt még akkor is hallgatott, midőn 
a’ lord-püspök a’ reformlagokat olly párt intézése alatt állóknak m on
dotta, melly a’ tulajdoni jogokat, ’s az ország valamennyi s ta tus- 
intézvényeit összerombolni szándékozik, ’s a’ ház bizonyos tagjait 
(a’ katholikusokat) szándékos árulásról ’s esküszegésről vádolta. —  
W ynn ezen előadásra indítványát visszahúzta. E ’ vita végeztével is
mét szóba jöttek a’ ház szabaditékai. Az forga tudnüíik főn, hogy a’ 
lordkanczellár Stockdale pőrében Hansard ellen olly szempontot állí
tott föl, mintha a’ ház nyomtatója parlam enti irományok és tudósitások 
tartalma miatt, mellyeket a’ ház parancsára nyomtat ’s teszen közre , 
törvényszék elibe idéztethetnék. E ’ szempont John Bussell állítása 
szerint a’ házat igen terhesen korlátozná. A’ háznak azon joggal 
kell bírnia, hogy tudósitásit kinyomathassa, ’s e’ joga gyakorlá
sában nem szorittathatik egyedül tagjaira, ’s ha valaki ellen a’ ház e- 
lőtt panasz tétetik, azt csak közre kell tenni, m ert lehetlen volna m ás
kép a’ panaszt elintézni. Ha valaki sértettnek érzi magát, folyamod- 
hatik a’ házhoz. —  Azonnal külön választmányra bízatott a’ dolog 
megfontolása. John Russell lord azután megújította azon, m ég ta 
valyi ülésbeli törvényjavaslatot, melly a * káros egyházhivatal •• hal
mozást meggátoltatni kívánja —

Szintezen ülés végén újította meg Lushington azon indítványt, 
hogy a’ püspökök a’ felsőházból zárassanak ki. Nézete szerint politikai 
eljárások gyakorlása papi kötél ességek teljesítésével épen nem fér ös
sze. E zt maga Leighton érsek is elism érte, ki minden világi czím et ’s 
kitüntetést az egyház tekintetére nézve ártalmasnak tartott, azért is so
ha nem neveztető magát lord püspöknek. „Ha valaki, igy folytaláa’szónok 
beszédét, valamelly tartományi székesegyházba lép, azt kérdezi: ki azon 
előkelő szem ély , ki feh é r’s fekete köntösbe öltözve, dekánoktul, (es
peresektől) »{dékánoktól, kanonokoktól, praebendariusoktól, és dia- 
conusoktól, ’s a ’t. környezve fölfelé léptet, miglen az orgona, melly 
csak a’ Terem tőnek tartoznék magasztaló éneket hangzani, a’ teremt- 
vénynek is majd hasonlag hódol. Kérdezni fogja a’ m egye lordpüs
pöke czimzetét, mellytől ez 7. vagy 8  hónapig távol vala, hogy parlia
m en t kötelességeit teljesítse, ’s hová az épen most tért vissza, ura
sági lakjából Londonbul, mezei palotájába, hogy trónjára felhágjon 
az istenházában, a’ magosán emelkedettre valamennyi Öt kisérő pap 
fölött, ’s a’ sokaságtól mint valamelly földfeletti, ’s a’ bűnös halandók 
töredékénységitöi majd szabad lény, csudáltassék. Tán gondolatai e ’m a
gas személynek elszórakozása pillantásiban egész időn át azon utolsó 
szavazatra voltnak függesztve, mellyet a’ tanácsban adott; olly sza
vazatra, melly embertársai közül hat milliónak nyugalmát megháboritja; 
(tetszés és o! o !) olly szavazatra, melly tán egy egész népet vérbe 
*s pusztulásba dönt. ’S haillyenkor valamennyi vallás gunyolóji ’s meg- 
vetőji jelen  vannak, kérdezni fogják: valljon illy pompa, valljon illy 
ragyogvány e’ hivatalé, személyekhez illik e ? Lehetetlen, hogy püspök, 
m egyéje hívei lelki gondját igazán viselje ’s egyszersm ind parlia- 
menttagi ügyeit ’s dolgait kellően végezze. De a gonosz az által még 
inkább növekszik, begy a* püspökök széke majd minden szabadelmü 
vagy népszerű rendszabálynak e llenszegü l; hogy mindenkor ellenez 
minden ollyan javaslatot, melly a’ polgári és vallásos szabadság ki- 
terjesztésére czéloz. (Halljuk! halljuk! és Nem! Nem!) A’ skót eg y 
házban a’ polgári és lelkészi hivatalok nem egyesittetnek úgy s a ’ l.“ 
Hume ur támogatá az indítványt más többekkel J. Bussell lord pedig 
ostromlá, melly azután szavazatra kerülvén 1 9 7  szóval 9 2  ellen félre is 
vetteíett.Öst.Beob. De meg kell gondolni, hogy e ’ kérdésben majd kizáró 
lag ’s egyedül a’radicalok szavaztak mellette.—  A felsőházban feb. 17. 
a’ londoni püspök néhány kérelmet nyújtott be az egyháziadók eltör- 
lesztése ellen; Suffield, H utherton, Holland, ’s Brougham lordok pe
dig számosakat az eltörlés mellett.

Egerlon Francis lord az alsóházban azon szándékát jelen 
té , hogy az irlandi hatósági törvényjavaslathoz indítványul az ir-  
lsndi városi testületek teljes eltörlesztését szándéka felhozni. E n n él
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fogva úgy látszik , a’ conservativek a’ tavalyi ülésben kifejtett 
politikát szándékoznak most is folytatni.

Finsburgban London egyik részében nagy ’s fényes lakoma 
adatott W akley jelölt megválasztatása tiszteletére, mellyen 5 0 0  
személy volt je len , de az ünnep hőse (Wakley) személyesen, hirte
len történt megbetegülése miatt meg nem jelenhetett. Az előlülő 
Leader parliament tag első áldomása volt: „A’ király-jogai ’s nem 
tovább!“ 2d ik áldomása pedig: „A ’ nép jogai, ’s nem kevesbet!“ 
Beszédeik folytában némi kevés balra értés fordult elő Roebuck 
és Harvey két alsóházi radical tag között, mivel Roebuck arról 
vádolta Harvey urat, hogy demokratái nyilatkoztakor, mellyet m ind
járt a’ parliament m egnyitásakor adott, nem támogató őt. Midőn 
Ilarvey felelni akart, a’ gyűlés nem engedé őt szólani, mire az fölkelt, 
’s el akart menni. He sok kérés után végre még is megmaradt, szóhoz 
ju to tt, ’s az ellene, te tt szemrehányást azzal hárította el m agától, 
hogy Roebuck semmi indítványt nem telt, ’s tő le, úgymint Harvey - 
töl, csak nem fogták várni, hogy a’ tisztes tag beszéde után fölkel
jen , ’s a’ szónok azt mondja; „Sir! (u ram ) ditto, ditto, ditto!“ 
(Csattogó kaczaj.)

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi levelek szerint m. h. 12rül a’ bel- és kül- honiak 

száműzetése folyvást tart. A’ kiutasítottak közt vala Jelsky lengyel 
gróf i s ; mielőtt azonban ez franczia földre léphetett volna, Canfranc- 
ban , az utolsó spanyol helységben elfogták, állítólag útleveleinek 
hiányossága miatt. A’ gróf e ’ méltatlanság következtében az angol 
követhez folyamodott, ki magát érte nyomon közbe is veté. —  
Garcia tábornokot, mint beszélik , szabadon bocsátók, ’s gon
doskodtak jövendő élelmezésiről is. —  Alig foghatni m eg : mikép 
lehetséges ez oily időben, midőn az adósságtörleszlő pénztár a’ m. 
évi octob. l é n  kitelt határidejű belhonikölcsönök kamatjait sem ké
pes már fizetni január 25dike óta; ’s midőn a’ tisztviselők több 
hónapi dijt nem kaphatva éhségre jutnak, sőt maga a’ hadsereg 
is fizettetlen , és szorongató szükség által kinszerüle a’ békés pol
gárok vagyonát erőhatalommal is eltulajdonitni. Annyira növeke
dett már a katonaság ínsége, hogy nem  csak élelmük de nagy ré sz 
ben felső ruhájok, nadrágjok ’s lábbelijük sincs; minélfogva nem 
is lehetnek alkalmasok had'szolgálatra, mit valóban igen sok helyen 
meg is tagadtak már. Lujan és del Valle követek febr. 9én kurir- 
lovakkal utaztak az éjszaki hadsereghez,hová azon időben mint mondják 
Seoane is megérkezett, vagy a’ parancsnokság átvétele, vagy ama
zokkal együ ttható ig , kormányi megbízás szerint a’ csapatokat rend
re és hadfenyitékre bírni. Szerencse a’ királynéra nézve, hogy a’ 
carlosiak e’ bomlottságot és zavart önhasznukra fordítni nem tudják; 
különben már eddig rég  átkelhettek volna az E bron , szintazon s ü - 
kerrel, minővel a’ jelenleg haditörvényszéki vizsgálat alatt levő Go- 
mez , ki as általa meglátogatott tartományokat annyira m egzsarlá, 
hogy azok, Mendizabal cortesgyülési nyilatkozta szerint, egy fillért 
sem tudnak fizetni az országos pénztárba. De mi  a’ hadsereg helyze
tét m ég ingóbbá teszi, a z , hogy nem csak a’ közvitézek ? hanem 
főbb tiszteik is hajlandók eloszlásra.így a’portoi sereg’ feje Borso 
osztálynokgigy Nogueras is benyújtók elbocsáttatási kérelmüket. Ám 
bár az elsőre nézve azt. adják okul, hogy azt Inglesias ezredes 
miatt e se lek sz i, k i ü t ,  miután már Cabrerát m egverte , ennek ül- 
döztében gátiá. Quiroga tábornok is lelépend a’ csata-szinrül, saját 
többszöri kérelm énél fogva, ’s mint mondják, a’ kormány Nougerast 
hajlandó helyébe nevezni. —  A* Medina del Pomarban tanyázó 
úgy neveseit baloldali munkálkodó sereg  főparancsnokságával das 
Antas portugál tábornokot ruházta föl a’ kormány, mellynek viselete 
annyival szembeötlőbb, hogy Mendizabal, a' fönebb érintett nyom o
rúság daczára is tetem es pénzajánlatokat utasított vissza illy kifeje
zéssel: nekem  saját politikám van a’ pénzügyben. —  Azt gondol
hatná az em b er, úgymond egyik levelező, hogy Medizabal kiapad- 
hatlan pénzbányára le lt, minél okosbatés szükségesbet nem is tehetett 
volna. — Mivel nem rég azon hir szárnyalt, hogya’kormány Cuba szi
getét Angliának átadni szándékozik: szilárd nyilatkozást nyújtott az 
éjszakamerikai követ a’ spanyol m inisterséghez, hogy az egyesült 
statusok azon szerződésben soha sem egyeznek meg, úgy kivánván az 
országviszonyok, hogy a’ nevezett sziget csupán spanyol koroná
hoz tartozó, vagy pedig független legyen. Ennek következtében a’ 
Gaceia de Madrid alaptalan koholmánynak kereszteíé az e’ tárgy
ban már előbb szárnyalt elidegenítési híreket. —  A ’ mexicoi követ
2. millió reálnyi ajándékkal hálálta m eg fejenkint a’ministerek azon 
szívességét, hogy a’ kormánya és spanyol udvar közti kereskedési al
kukötés eszközlésében jó sükerrel méltóztattak fáradozni.

A cortes titkos ülést tarta febr. 11 kén , melly esti 8  órakor 
végződött,’s a’ ministerség ellen intézett azon vádak előterjesztésivel ’s 
rostálgatásival loglaikozék, m iszerint az újabb sérelmet ejte a’ con
stitution az által, hogy a’ cortesgyülés tudta ’s m egegyezte nélkül 
Lujan és Valle követet, a’ fönebb érintett ügyben rendkívüli m eg
bízásra használta. E lénk vitatások után 6 9  szóval 6 7  ellen azt hatá- 
ro zák , hogy a’ két követ fölhatalmaztatása semmibe se vétessék. De 
mivel azok már elutaztak, e’ határozat csak uj zavart szülend a’ 
hadseregnél, ha t. i. annak tudomására jut; mert ama küldetést Lujan 
saját vezérkara is törvénytelennek vallja, mint ez a’ Phare következő 
czikkébül kiviláglik: Lujan követ, a’ spanyol kormány biztosa, útköz
ben semmit nem késve, Madridbul indulta után negyed napra, febr. 
11 kén Santanderbe, innét pedig „Com et“ gőzösön m ég másnap Bil
baóba érkezett, ’s Esparteroval tüstint értekezett. Néhány óra múlva 
már köztudomású volt jövetének oka; mirenézve a’biztos saját vezér

kara azt nyilatkoztatá, hogy Lujannak ezen megbízatása, mint coi— 
tesgyülési tagé , törvénytelen; mert az által a’ hadsereg függővé té 
tetnék a’ cortestűl, mellynek fölsóbbségét úgym ond, mint végrehajtó 
hatalm at, méltán kérdés alá vonhatni.“ A’ Phare védelmébe akarja 
ugyan venni a’ ministerség jogát e’ megbízásra nézve, de azt mégsem 
tagadá, hogy sokkal helyesb lett volna bárkimást bízni meg e ’ tárgy
ban mint L ujan t, kit nem igen ism érnek, ’s ki sokkal indulatosb 
mint sem róla föltehető, hogy olly pártatlanul ’s hidegvérüleg járand 
el küldetésében, minőt a’ rábízott ügy nyomossága kíván. —  Hirlelék, 
hogy a’ cortes a’ ministerek ezen alkotmányellenes tettét nyilványos 
ülésben újra fölveendik. —  A ’ királyné folyvást a’ fővárosban ta r
tózkodik. Febr. 8kán kibocsátott határzata szerint, erőbe lépteti a’ 
cortesgyülés végzeményét, minél fogva minden kizáró, magányos és 
kitiltó szabaditék megsemmittelik. —

A ’ carlosiak Navarrában’s a’ három baski tartományban követ
kező helyeket tartanak megszállva; Navarrában : Maneru erősséget a’ 
santa-barbarai két kisebbel, a’ mondjardine megerősitett dombot 
Villamayor közelében , egy várkastélyt a’ sorladai dombon ’s Estella 
várost; Alavában a’ Guevara erősséget, Vitoriálul 2  leguanyira; 
Guipuscoában Tolosa és Ernani várost, melly utóbbinak erősségei is 
vannak. Mindezekben 4 2  nagy *s 2 2  sugárálgyu van. Az alavai és 
ernani katonaság fölött m. h. 13kán szemlét tartott a’ főparancsnok,
d. Sebastian. Azon erőködések szerint Ítélve, m ellyeket d. Carlos 
az uj elhatárzó ütközetre készülőleg lesz, úgy látszik, igen is jól 
átlátja a’ pillanat nyom osságát, ’s tudja hogy jövendője egyenesen 
attul függ. A’ királyné táborában is jelenségei mutatkoznak a’ cselek
vőségnek. M. h. 8kán értekezést tartott Evanssal Sarsfield tiloknoka, 
mint vélték , a’ munkálati tervek iránt ’s a’ követendő rendszabályok
ra nézve S. Sebastianbul Bilbaóba utazott, innen pedig Pamplonán 
keresztül tért vissza Evanshoz, kinek hadereje m ár 15  ezer főre sza
porodott. E sparteronak, mint mondják, 2 2  ezer em bere van Bilbao- 
ban , Sarsfieldnek pedig Pamplonában 1 0  ezere. —  A’ Viloriában 
tanyázó csapat már m erészelt egy megtámodást a’ carlosiak ellen, de 
ugyanazok tudósításai szerint, veszteséggel visszanyomaték. —- Az 
ellenségre igen csiíggesztőleg hatolt ama’ hir, hogy a’ franczia kor
mány Evans tábornoknak m egengedé álgyuit fr. földön szállíthatni 
rendeltetésük helyére; sőt hogy a’fr. vizeken horgonyzási ’s rajok 
innen lődözhetést sem tilalinazá; a’ határszéli hatóságoktul pedig 
elnézé a z t , hogy az alkotmány védőinek nem csak é le lm i, hanem 
lő-szereket is szolgáltatlak.

A ’ Phare levelet k ö zö l, melly Gomez tábornok aláirtával 
küldetett hozzá. E bben, (valódiságáért mindazállal a’ nevezett lap nem 
kezes) megtámodja a’ franczia m inisterséget; ’s elismervén azt, hogy 
jelenleg had-törvényszéki vizsgálat alatt van, legnagyobb ragaszkodást 
tüntet ki d. Carlos irán t, ’s ügyekszik bebizonyitni, hogy az ő szaka
datlan hadjárásit nem azon körülmény okozá, mi szerint a’ földnépétül 
nem kedvezőn fogadtalék, hanem , mivel a’ királyné Burgostul Ca- 
dixig megszállitott sergeit ellene forditá. Végül azt mondja: Spanyol- 
ország háború ja, egy egész nem zet háborúja a’ hadsereg e llen , ’s 
ha a’ nem zete’csatában ama’hires állitvány ellenére is megbukhatnék 
„hogy egy nemzet szabad legyen, csak akarnia kell“ : akkor e’ mondás 
helyébe a’ következőt kellene tűzni; „a’ leggyülöltebb zsarnok is fön- 
tartliatja magát a’ zsarolt nép erőködései daczára, csak egyszer a’ ha
talom az ő kezében legyen.“ (Következik az aláírat.) A ’ Gazette de 
France is közli e ’ sajátnemü iratot, de valódiságárul ez sem áll jót. 

P O R T U G Á L I A .
A* pénzszükség folyvást növekszik , ’s a’ cortesnek bem u

tatott bizonyítványok szerint az országos kincstár eddigi adóssága 
olly tetem es, hogy a’ naponkénti költségeket is alig győzheti. —  A’ 
cortes tanácskozott e ’ nyomorúság elhárithatása módjárul, ’s végre 
is csak azt határozá, hogy 1 millió sterlingnyi száztul öttel kama
tozó kincstári kötelezvények bocsáttassanak ki, ’s ablak-adó rovas
sák a* háztulajdonosakra. E z indítványok egyébiránt m ég nincse
nek eldöntve ; ’s hogy időközben készpénzhez juthasson a’ kormány, 
a’ korona javaihoz tartozó capverdi (zöldfoki) szigetek termékit zá- 
logiták el a’ lissaboni banknak, m ellyet ez a’ kormány rovására 
száztul ötös levonattal eladni szándékozik.— A ’ hurutjárvány angol 
hajókon mór Portugálba is beköszönte ’s a’ Tajo partin néhányat 
el is ragadt; de a’ fővárost m ég nem látogató meg.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A ’ Moniteur feb. 15én  kir. rendelést közöl I2 rő l, melly sze

rint Clauzel gróf marsai helyébe Denys de Damremont gróf ’s al- 
iábornok neveztetik ki a’ franczia birtokok főkormányzójává éjsza
ki Afrikában. —

A’ jour. du Commerce feb. lö á n  a’ hadministerlöl a’ tou- 
loni helyparancsnokhoz feb. 12rö l érkezett telegraphi sürgönyt kö
zöl , melly szerint a’ constantinei hadszállitvány bizonyos időre fel- 
fiiggesztetik. Ennek okául az Afrikában kiütött dögmirigyet hiszik. —

A ’ követházban febr. 18ón jelenté az elnök, hogy kérelem 
érkezett Tlemsen több lakositől Ejszak-Afrikából, mellyben a’ vá
ros első elfoglalíatásakor Clauzel marsai alatt elkövetett zsarlások 
miatt panaszkodnak. A’ kérelem  a’ pótlékhiteleket vizsgáló választ
mányhoz utasíttatott. —  A’ m inisterségnél ezúttal 3 0  uj répaczu- 
korgyár felállítását kérő folyamodás ván. —

A ’ követház febr. 20kán vita közben, mellyet a’ nem igen 
tetsző takarék-pénztárok ujdon törvényjavaslata okoza, fölkelt Clauzel 
marsai és szót kérvén oda nyilatkozék a’ Tlemsenből benyújtott 
panasz irán t, mikép az nem Tlemsenben készült, hanem Parisban 
Egyszersmind sajnálta, hogy akkor, midőn a’ kérelem  benyujta-
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tol t ,  a' kamrában jelen nem voR , mért akkor azt kívánta volna,  
hogy az a’ ministerelnökhöz utasiltassék, a’kamara pedig- azt most 
az afrikai pótlékhitelek biztosságához utasitá , mi szokatlan ujitás. 
Azonban, mihelyt a5 biztosság beadandja tudósítását, ő a’ folya
modás alaptalanságát bebizonyitandja.

A’ Moniteur febr. 2 0 ró l következő czikket közö l: „ A’ rend
őrség néhány nap óla uj gyilkosmerényi szándéknyomára bukkant a’Jvi- 
rály  élete e llen , mellynek szerzője bizonyos Champion nevű m un
kás volt egy erőmüvésznél. Miután a’ felfödözések annyira vezet
tek , hogy szándéka létesítésére pokolerö-müvet akar készíteni, feb. 
I9 k é n  reggel elfogták. Több tárgyat leltek nála, mik meggyőző bi
zonyítványokul szolgálnak, ’s fontos tanúvallomások minden kétsé
gen túl tették tervét. Ezen em ber, ki gonosztévő szándékát igen 
fontos körűimé nyekkel vallotta m eg, használta őrje néhány pillan- 
tásnyi távollétét,, ’s a ’ börtönben kendőjénél fogva felakasztotta ma
gát. A ’ dolgot szorosan nyomoztatják. —

A ’ Charte de 1 8 3 0  következőleg jelenti a’ Moniteur által 
említett uj királyölési szándék fölfedezése körülm ényit: „Champion a’ 
végrehajtani szándékozott gonosztettet, nem egyedül gondolta ki. 
Számos személy van elfogva, kik részvétről vádoltattak gonosz te r
vében. Egyiknél, valamint a’ Championnál talált irományok eléggé tanúsít
ják, hogy mindketten összeköttetésben állottak titkos társaságokkal. Ez 
em ber halála tehát a’ megkezdett nyomozást nem tartóztatja fel v. 
akasztja meg. A ’ hatósághoz jött első jelentés mintegy 1 4  nap e- 
lőtt történt névtelenül irt levélben, melly csak gyilkos szándékról 
szólott a’ király élete ellen , a’ nélkül, hogy annak szerzőjét közelebb 
m egjelölte, v. egyéb fölvilágitást nyújtott volna. Szorgos nyomozá
sok után végre a’ rendőrség képes volt az első jelen tésnek  nyo
mába jutni. E a felfödözés még fontosbakra vezete, ’s a’ vádlottak 
előbb adattak át a1 törvénynek, mint sem  csak messzéröl is gyaní
tották, hogy szándékjok után leskelődnek.“ Champion öngyilkolá
sáról pedig igy ir ugyancsak a’ Charte: „Tegnapelőtt (február 19) 
reggel elfogatván, azonnal a’ rendőrispánságba hozaték ’s ott egy 
saját őr felügyelése alatt egy elkülönzött szobába záratott. —  E - 
gész reggel igen föl volt ingerülve, ’s folyvást sajnálkozását 
mutatá azon, hogy tervét végre nem hajthalá. Orje, ki gyakran 
szobájába lépett ’s egy ajtórézsen minden perczben vigyázhatá, 
lecsi lapítani szándékozók őt. Champion hangosan felkiálta: „Hagyj 
békét! Én a’ sz. Jakab-piaczra fogok menni; (hol a’ kivégzések tör* 
ténni szoktak) de ha el nem fogtak volna, szándékomat bizonyosan 
végre hajthattam volna; én »’ dolgot jobban tudtam volnaám intézni, 
mint F iesch i, ’s bizonyosan nem vallottam volna vele kudarczot.“ 
Ekkor hat óra volt; az őr néhány pillanatra eltávozott, ’s néhány 
perez múlva ismét v isszatért, de C hampiont már ekkor az egyik 
ablakfán nyakkendőjén függve találta. Hogy ezt esközölhesse Cham
pion az ágyra hágott, m ellyel azután lábaival úgy elrúgott, hogy 
teste súlya közvetlenül okozta megfojtatását. Az őr sietett ugyan nyak
kendőjét levágni, ’s az igazgatót, ’s többi börtöntisztet összecsődilé, 
de minden erőködés ’s rögtön hitt orvosi segély daczára is, nem 
vala többé lehetséges Championt föléleszteni. —  A’ Gazette des 
Tribunaux feb. 2  í r  öl következő részleteket közöl Championrul; 
„Vasárnap (feb. 19én) reggel 5 órakor m egjelent Vassal rendőrbiz
to s , testvére, a’ békebiró ’s több rendőr ügyviselő kíséretében 
Champion lakjában, hogy ottan a’ rendőrispán által rendelt nyomozáso
kat megtegyék. A ’ rendbizlos és kisérőji látására Champion olly 
idegi rezketésbe juta, hogy egy kis ideig a’ kérdésekre felelni nem 
tudott. Vassal azonnal a’ nyomozáshoz fogatott. Hasztalan kutatás 
után Champion lakján , a’ rendbizlos a’ felső em eleteket ’s a’ pad
lást is megmotoztatá. Itt egy sötét zugban bukkantak a ’ félig elké
szült erőm űre, melly Champion terve létesítésére vala szánva. —  
Az erőműi készület pisztolycsőkre nnitata, mellyek három részüleg 
lettek volna igazítva. Az egész erőmű nem nagy, ’s hét vagy nyolez 
hüvelyknyi hoszu , ’s három v. négy hüvelyknyi mélységű. Cham
pion ezen erőművel úgy akara é ln i, hogy azt egy targonezán ö t , 
v. hat lábnyi magosságra tevén, szőrzsákkal födte volna e l,  azután 
akátmellyik targonczás által a’ neuiilyi útra vitette volna, nem messze 
azon hely tül, hol a’ király elszokott kocsizn i,’s a’ királynak mellette 
kocsizása pillanatában az elsütést egy madzaggal teendő kakas- 
ránditás által vala eszközlendő. A’ pisztolycsők az erőműben három 
sorban valónak fölallitandók, még pedig minden sorban hat cső, az 
első sorbeli csők egyenesen valának irányozva, a’ 2dik sorban 
jobbra, a’ 3dik balra fordítva. Az elsülés nem egyszerre fogott 
volna valamennyi csőből történni, hanem egymás után , hogy an
nál bizonyosabban találjanak, ’sa ’t. —

Az Alig. Ztg egyik levelezője igy jelenti Börne halálát: „Paris, 
íebr. 1 3. Benső fajdalommal jelentem  Önnek Börne dr. halálát, ki teg 

nap estve hosszas, a’ náthahurut által még inkább súlyosított tüdő
nyavalyában hunyt el. Több év óla Parisban lakván, mint tudva van, a* 
Németországban kezdett ’s olly igen mozgékony politikai iró-pályátfoly- 
tatá. Börne, mi eredetileg nem vala term észetében, a’ legszenvedé- 
lyesb értelemben pártember volt, és gyakran olly nagy mértékben ’s 
módon, mikép azt nem helyeselhetni józanon. Kül viszonyok, zsi
dó eredete, ’s az azért szenvednie kellett lassú és hangos gúny 
keserű érzete, melly állal szellemi [és erkölcsi tudalmának egész 
büszkesége fölriasztalott; eleinte csupán önkéntes, utóbb kénys zerített 
szám űzetése, hosszas betegsége, melly valója term észetes jóságát

gyakran igen heves ingerültségre izgatá; végre mind ea álta 1 o— 
kozott balviszonyai egykori barátival, mindez a’ keblében *dő í sze- 
retetet gyakran gyülölség és gúny köntösébe öltözteté, mit azi jftán 
gazdagon is viszonoztak neki.

A ’ jour. des Débats s z e r i n t  Espinosa ur ,  a’ mexieói remÜki- 
vüli követség tagja Madridban, néhány nap előtt Parisba érk e z e i t ,  
innen Anglián keresztül Veracruzba vitorlázandó. 0  magával -viszi a” 
Spanyolország és az egykori gyarmat közt kötött béke ’s e lism eré s i 
szerződést, m elly mind á’ két félnek becsületére válik. Spany olo>r— 
szág Mexico függetlenségét teljes és határtalan módon minden föd- 
tét nélkül ism érted . Honnan bízvást reméllhetni, hogy e’ szép kiengesz - 
telési te tt, két olly ország közt, mellyek három század folytában 
csak egy családot képeztek, tartós barátsági alappá leend, ’s min< L 
;a’ -két félre nézve kedvező következéseket szülend.

A M E R I K A
A” M. Chronicle levelezője szerint jan. lö ró l :  „Ama’ fontos > 

Ikérdés, valljon Texas függetlenségét el kell e ism érni, mire az- - 
-után kétség kívül annak fölvétele következnék az unióba, W alket* 
által a’ congressus elibe hozatott, ’s nem sokára vitatás alá jövend. 
Az amerikai nép e ’ kérdésnél két nagy pártra van oszolva. Egyik 
-szintazon elvek szerint kívánja Texas elism ertetését, m ellyeknél 
fogva több év előtt Mexico ism értetett el Spanyolországtól elszakad- 
-takor. Texasnak az unióba fölvétele Éjszakamerika befolyását a’ m e- 
xicoi öbölben végetlenül terjesztené, számos révet nyitna m eg ne
k i, ’s háború idején a’ nyugotindiai szigetek közelében hasznos e l
lenhatást ’s munkálkodást fejthetne ki , ’s Texas maga egyik lenne* 
a’ legnyomosb, leggazdagabb statusok közül; ’s az unió kereskedését 
pamut, rizs, ezukor ’s t. e ’ félékben majd kétszeresre magasíthatná..,. 
A’ másik párt meg azt mondja, hogy Texas elism értetése e ’ pilla— 
-náthán a’ nemzetek jo g á t, ’s különösen a’ fenálló szerződéseket 
sértené m eg Mexicoval; a’ texasi zendülés a’ rabszolgaság kedviért 
történt, ’s elvében törvénytelen ’s hálátlan; —  az éjszakamerika! 
respublica úgyis elég nagy m ár, ’s más nem zetek féltékenyül néz
nék ezen elismerést ’s unióba fogadást. így  állanak a’ dolgok most 7 
de tigyelmezzen On szavamra: én  előre mondom, ha Texas valaha, 
vésze lesz az uniónak,Mexico az első bel-rendülésre össze fog omlani. 
Mexico nem képes többé Texast visszaszerezni. Mexico most olly álla
potban van, hogy haSpanyolország csak kissé egy e té rtő ’s erős volna, 
könnyen meghódíthatná azt ismét. —  Egy másik n a g y , ’s az előb
bivel némi összeköttetésben álló kérdés a’ rabszolgák fölszabadulása, 
m elly szinte két nagy pártra osztja m eg Ejszakamerikát. E ’ tekin
tetben gyakran nyujtatnak kérelm ek a’ congressus elibe, ’s főleg 
columbiai kerületben (tiz négyszeg mérföldben W ashington körül), 
sürgetik az eltörlést. John Quincy Adams minden illy kérelem -elő
terjesztéskor fölkel mellettük, ’s pártolja azokat. —  A’ kincstárban 
maradt jövedelem-fölösleg tekintetéből Cambreleagh indítványt te tt ,  
hogy a’ jövedelmek egyedül a’ kormány szükségeire szorittassanak, 
’s e’ végre a’bevitelvámok szállíttassanak le. Az indítvány bizonyosan 
el fog fogadtatni. —  A ’ hírlapokban azon kérdés forog fen m ostr 
nem volna e jó a’kormányszéket W ashingtonból Philadelphiába vinni ?  
E z állal ugyan a’ rabszolgakérdés Columbiában m egszűnnék,de valljon 
mi lenne akkor ama’ nemes márvány épületekből, elnöki palotából 
’s a’ t —  Ezen kívül az átszállítás semmi hasznot sem hajtana, ’s  
csak a’ quacker városnak volna nyereség. —  Az ujyorkiak nagy* 
terven törik most fejőket m ert ismét uj status-bankot akarnak állí
tani 1 0 0  millió dollárnyi értékkel! —  A ’ nagyhírű indián főnök, a’ 
„fekete sólyom ,“ ki mintegy négy év előtt hadat viselt a’ kormány* 
ellen, átköltözött a’ nagy szellem országába (meghall.) Csolnaka a* 
Sow a folyóban fölfordulván ő a’ vízbe fúlt, noha igen ügyes üsző 
volt. A’ „fekete sólyom ,“ ’s a’ „halvány arezok félelm e,“ k iengesz- 
telhetlen ugyan deneines gondolkozásu ellensége volt az amerikaiknak. 
Davis indítványt tett a’ congressusban, hogy valamennyi iromány ’s 
levelezés a’ congressus elibe terjesztessék, melly Jackson elnök b ir
tokában vagyon a’ Texas ’s annak viszonyai ügyében Mexicohoz és 
az egyesült statusokhoz.
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,, 23án Mosoiy 105— 72 1 60 — 50 1 ♦8— 44 1 46— 40 1 36 —30 1 9 0 — 80 1 —

„  23én Losonca 80 1 -  1 50— 45 1 50— 4SJ 26 1 — 1 -

„ 24én Uj-Becse 95— 85 1 80— 75 1 - 1 55 — 50 1 45 — 40 1 80— 75 1 —

t, 25éa Komárom 16— 7b 1 70— 70 1 4 8 - 4S 1 49 — 49 1 36— 36 1 8 3 - 83 \ S3

„  17én Temesvár 8 0 -  65 1 -  1 - 1 — 1 43 1 70 t -

,,  20án Beszterczeb. 1UÜ— 80 1 — 1 60-— 55 1 ŐS — 56 1 32— 29 1 — 1 -

„ 24én N. Ssomb. 8 0 — 86 1 __ >1 42 — 40 1 37 — 38 1 30— 27 1 — 1 -

,, 24én Pozsony 92— 75 1 -  1 4 8 - 45 1 44— 42 1 36— 30 1 80 1 -
mar. 3án Pest 93— 83 j 66— 60 1 53— 4 9 | 50— 49 1 38— 33 1 - 1 -

P É N Z R E  L E T :  B é c s  } mart. lén 5 pConte* statusköteleavény 105 1 /  8 ; 4pCe»tes; 
100 l / 8  3 pCentes 75 1 /2  bécsrárosi 2 1 /2  pCentes bankoköt. (iü i / í ; bank* 
r é s z v é n y  d .  Í 372 I / l o .

D U N A V 1 Z  Á L L Á S :  mart. 2án 5' 7" 6"' 3án 5' 6" 0'" lén  5' 2" 9'"

—  Nyomtatja B e i m «  1.Szerkeszti H e l i n e c z y .



Miß. sz
P e « í ,  szerd a JELENKOR M 8 B 7 .

M a rtz ia s  § .

F O G L A L A T :  Magyar é* Erdélyor«*ág (kinere*é*ek ’* m egtiszteltetések; kolo/.srári biróiktatas, erdélyi országgjóilés * kolozs-mcgyei elhalasztott tisztujitás f 
a’ dunai gőzhajótársaság közgyűlése, m un káata i’* tervei; a’ gőzhajók f. hónapi járása, kósténbányák; Eötvös l’ál, Horváth József, és Nyiry József j*; Lest mel
letti tor. ir. verseny; ujjégzajlat ’■ hid-kiszedés; m. tud. társaság) Ausztria. Francziaország ( Meunier czimborái.) Portugália ( pénzszüko ’s hírlapi gúny). 
Spanyolország (közvárakozás a’ tábori munkálatok megkezdése iiá n t; Guibelalda éa Iltrispe levélváltása; Mendizabal ovakodása; titkos társaságok, Ma
riano de Larra öngyilkossága.) Anglia (parliament!viták , politikai lakoma; Roos lord hamis Játszó pörébeni tanúvallomások.) Német és Oroszország. Ame
rika. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkalei Duuavizállás.

M A G Y A R  és E R D É L Y O R S Z Á G .ff
0  cs. k. felsége febr. 4iki legf. határozata szerint váczi 

nagy préposttá íSstankov.cs János vál. püspök, győri őrkanonok ’s 
m. k. helytartósági tanácsnokot nevezte.

0  cs. k. fölsége febr. 23 ro l k. legf. kabineti irata szerint, a’ 
cs . k. közönséges udvari kamránál Majláth Antal gróí 2ik kanczel- 
lárrá neveztetése állal megürült előadó tanácsnoki helyre branyicskai 
Jósika Sámuel, a* m. k. udv. kanczellariánál tiszt, tanácsnokot : u* 
gyan a’ cs. k. közönséges udv kamránál titoknok Predetich Pap 
Józsefet pedig val. tanácsossá méltóztatott nevezni.

0  cs. k. fölsége a’ temesi kamrai igazgatóságnál Slachta Fe- 
rencz előléptetése és Füller Ferenez nyugalmazta által megürült 
két táblabirói helyre Albrecht János ottani actuáriust ’s Maltya- 
sovszky Imre temesvári kam. ügyvédet; a’ m. k. kamara pedig Bol
gár Ferenez fizetéses fogalmazói gyakornokot jó tulajdoni ’s ügyes
sége tekintetéből a’ mármarosi kain igazgatóságnál acluariussá; vég
re a’ m. kir. helytartó tanács és kamara egyetértőleg a’ kir. fő épí
tési tisztkarnál Kauffmann Sámuel halála által megürült utolsó ra j
zolói helyre Veszter Im re eddig fizetéses gyakornokot, ennek he
lyébe pedig Viszkovszky János fizetéstelen gyakornokot nevezte.—

Az érd. kormányszék feb. 22kén  az érd. kir. táblán m eg
ürült levéltárnoki hivatalra , ugyan azon kir. táblánál eddigi elnöki 
iktató (praesidialis protocollista) Szőke M ártont nevezte ki.

I v o l o z s v á r a t t  feb. 21 kén a’ kir. korm ányszéknek, fő
iig F e r d i n a n d  ő fensége előlülte alatt tartatott ülésében felol
vastatott fels. apostoli fejdelmünknek febr. 14kén költ kegyelmes 
kir. le írása , mellynél fogva Erdély nagyfejdelem sége’s hozzá kap
csolt részei három nemzetbül álló Karait és liendeit a’ legközelebb 
jövő április 17én Szeben sz. kir. városban szokott módon tartandó 
országgyűlésre összehivatni ’s ennek legelső és fő tárgyául a’ hűsé- 
gi hit (homagium) letételét kitűzni méltóztatott. Érd. Hir.

K o l o z s v á r a t t  febr. 22kén  végződék Kolozs m egyének 
a’ törvény szerinti tisztujitás végeit, e ’ hónap 20kára összehívott 
közönséges gyrás gyűlése a’ nélkül, hogy ezen tisztujitás m egtör
tént volna. A’ gyűlés több tagjai kijelentvén, hogy ezúttal választásba 
bocsátkozni nem kivannak, az elnök főispáni helytartó több Ízben 
ismételve felszólitá a’ Rendeket a’ tisztujitásra, de igen kevéstől pár- 
toltatván, a’ nagyobb rész pedig hallgatván, határozattá vált, hogy a’ 
ns m egye llendei most tisztválasztási jogukkal nem akarnak éln i; 
’s e szerint az eddigi helyettes tisztviselők hivatalaikban továbbra is 
megmaradtak.

K o l o z s v á r o t t  feb. 2 0 án  ment véghez szózati többség által 
bírónak választott, ’s ő felsége által is m egerősített Ágoston István 
urnák hivatalába ünnepélyes iktatása, melly alkalomkor a’ tanács ’s 
városi közönség részérü l többen szép beszédet tartottak. Beiktatás 
után az uj főbirót a’ tanács, városi közönség, ’s töm érdek nép kisérte 
hangászat mellett házához, hol bevet és régi szokás szerint minden j e 
lenlevő m ézes melegborral, kávéval, rozólissal’s frís kaláccsal vendé
geltetek meg. Nem kevésbé örvendetes volt a' városi közönségre nézve 
e’ napelőtti vasárnap, midőn a’ 1 0 0  férfiból álló esküit közönségnek 
közelebb választott 2 0  tagja a’ tanács ’s választott polgárság mintegy 
7 0  tagját a’ város terem ében megvendéglé.

A’ cs. k. szab. dunai Gőzhajó-társaság febr. 13árt Bécsben 
tartott közgyűlésében , a’ t. igazgatóság (mellynek tagjai: Püthon 
Ján. b. Geymüller J. Henrik b. Irie sen h o f Adolf b. Sina János b. és 
Benvenuti I. B .)  fölolvasá tudósítását, mellyből a’ dunai gőzha
józás múlt évi haladtárul tiszta fogalmat szerezhetn i, ’s m elly
nek kivonatját ezennel közöljük. Múlt 1 8 3 6  évben a’ gőzhajózás 
szerencsés sikerrel folyt. Komoly baj csupán egy történt, t. i. az 
uj s az előbbi hajóktul különböző terv szerint épített , 180-1. 
hossz, ’s 8 0  ló erejű Árpád fenakadása Vajkénál, melly 1 8 3 6  oct. 
18án  futott ki a’ budai hajóálloroásbul. Fontos okokbul még 1836ban  
próbát kellett e hajóval tétetni, hogy további számításokat e’ próbára 
lehessen építeni. Ezt azonban a* szokatlanul alacsony vízállás alig re- 
m éllteté, midőn a Duna elolvadt hótömegek által egyszerre  magasra 
dagadt. A kedvező vizzel élni akarván ez uj hajó próbautja m egté
te lére , szerencsésen és gyorsan haladt P ozsony ig , midőn a’ viz is
mét rögtön elapadt. Árpád sietve visszaindult, de már későn, mert Vaj- 
kánál fövényre futott, a’ mit, kapitány és legénység ügyesek ’s jól válasz
tottak lévén, egyedül a’ változó elemnek tulajdoníthatni. Nagy baj
jal lehete Árpádot, a’ segédül érkezett N ádor’s 5 0  vontató ló e re 
jével a’ veszélyes állásból megszabadítani, melly alkalommal nem le 
het m eg nem em litniSzéchenyi István gr. munkás szorgalm át, ki 8  
unalmas és vesződség-teli napon át a’ hajót el nem hagyá, ’s bátor
ságával a’ többieknek példát m utatva, a ’ közellevő felsőségek tő i, be
folyása által, mindenütt gyors segélyt eszközle ki. —  E ’ kis bajt a 

zonban könnyen elfelejtetik az idei gőzhajózás fényes előléptek A' 
társaság vendégei közt tiszteié m. évben az országgyűlésről Pestre 
lejött Nádor főhg. ó fenségét egész családostul, ki a’ Nádoron 
teve ez utat, ’s Mahmud szultánt, ki Nikomediábol Konstantinápolyig 
»’ »M aria Dorotheánw utazott, melly utóbbi történet, a’ mennyiben 
a’ szultán kedvezését az intézet iránt biztosítja, a’ dunai gőzhajó- 
zás évrajziban korszakot képez. —  l)e legfontosb, következő hatá
sára nézve , a’ legf. rendelések következtében szerkesztett „cs. k 
középponti biztosság a’ dunagőzhajózást illető ügyekben Metternich 
hg. elnöksége alatt ; tw m ert a’ különféle felsőségek tiszttagjainak 
egy helyen központosításából, mellyekkel t. i. a’ dtinai gőzhajó- 
társaság leggyakrabban jöhet ’s jön érintkezésbe, a’ kormányzás és 
Cgyigazgatás lehető legnagyobb gyorsaságát ’s rövidségét vár
hatni következésül. —  Első tárgy, mellyet az igazgatóság az említett 
középponti m egbizottság ebbe terjesz te tt, a’ kir. b a jo r-w ü rten - 
bergi duna-gőzhajózási társasággal kötött czélszerü szerződés volt. 
Kívánatos dolog, hogy a’ mondott társaság hajóji minélelőbb szál
lítsanak utasokat Regensburgból , hogy a’ gőzhajózás Linzen 
alul annál élénkebb legyen. Nem  sokára elkészül egy hajó , 
melly előlege* felszámolítás szerint elég erővel birand a' hegyi 
utat kiállani ’s elég könnyűséggel a’ m élységek fölött átsikam - 
Jani; —  a’ mik m ég útjában állnak, egyedül a’ hidak, de e- 
zek is az alsó ausztriai kormány parancsára hihetőleg meg fognak 
nyittatni. Ha nem csal a’ rem ény : a gőzhajózás ez osztálya igen 
Szerencsé* sikerű lesz a’ társaságra nézve, főleg, ha a’ Duna régóta 
szóba veit szabályoztatása Béc» m ellett, a’ főváros csatornájába ismét 
elegendő vizet bocsát, hogy a’ gőzhajók az aukerti Ifidig járulhassa
nak; m ert eddig is sajnosán érzé a’ társaság, mennyi bajt okoz egy 
távuleső kikötőhely, mint a’ mostani P rater szögied. Az e ’ czélra é- 
pitett hajó ő cs. k. fölsége a’ császárné nevét fogja viselni ’s neve 
„M ária Anna császárné“ lesz. —  I. Ferenez legrégibb gőzös ki
javíttatása nem végeztethetvén el olly hamar mint szükséges v o lt , 
helyette Pannóniát küldé az igazgatóság a’ Vaskapun íul, ’s e ’ hajó 
jun. 16. óta a’ Duna jobb (törökféli) partján tartott állomást. A ’ 
lakosokra nézve uj tünemény lévén Pannónia, nem igen éltek  
azzal , de hihetőleg majd jobban átlátandják hasznait. Idegen u -  
tazók gyakrabban éltek vele ’s mind Pannónia mind Ferdinand 
szolgálatával elégültek valának, kivevén azon panaszokat, mellyek 
az utazás gyorsaságát gátló akadályok ellen inléztetnek. T. i. a’ 
Skela gladova és Drenkova közti gőzhajóval nem járható hely a z , 
melly ellen panaszkodtak, ’s nem ok nélkül, mert mind a z , mit a’ 
társaság e ’ hiánypótlásra mai napig tehete tt, önelégülését sem érte 
el. Ha azonban az utas itt elég kényelmet nem ta lá l: csak körül 
kell néznie , hogy meggyőződjék, mennyi akadállyal kell küzdeni a 
társaságnak olly helyen , hol fél pusztaság, vesztegház ’s több o r
szág határa ütközik össze ’s valóban az utazók nagy része meg is 
nyugvék e* mentségben. A’ társaság ügyekezete azonban oda lesz 
irányozva, hogy jövő évre e ’ ponton czélszerü javításokat eszközöl
jön. Milly hamar változik a’ gőzhajózással érintkezésbe jövő helyek 
állapotja jobbra, bizonyítja Orsóvá és Skela-Gladova , melly ezelőtt, 
önkormányától is alig ism ertetve, csak egy két pár járm os ökörrel 
b írt, most pedig 2 0 0 n á l is többel; hasonló változás nyomát vise
lik a’ parti bérezek, hol eddig csak sasok fészkeltek, ’s mellyek most e- 
gyenesen a’ gőzhajózásnak köszönhetik hirtelen gyarapodásukat. 
*— A ’ vámtisztségi bánásmódnak a’ határi állom ásokon, kivált 
transito-árukra nézve , term észetesen nagy pontossággal kell vitet
nie ; de a’ társaság némelly elkerülhetőknek látszó, időtolvaj formasá
gokat vevén ott észre , följelenté ezeket a’ felsőségnek ’s rem ényű , 
hogy ennek következtében czélszerübb intézkedések fognak tétetni. 
—  Kőszén, mint tudva van, a’ gőzhajózás lelke, azért az igazgató
ság teljes figyelmét forditá arra, hogy legjobb minőségűt lehető 
legolcsóbb áron szerezhessen. Eddig három bányából vévé a’ szük
séges kőszenet u. m. a’ brennbergi (Sopronyban) mohácsi és 
oraviczaiból, mellyek közűi ez utolsó legjobb kőszenet ad , melly 
azért, noha legtávolabbról hozalik, a’ felsővizi,úgy nevezett hegyi ha- 
józásra(Bergfahrt)fordittaték. A ’ cs. kir. főhadi tanácscsal kötött egye
zésnél fogvaujolag egy kőszénbánya nyílt meg a’ társaság közhasz
nálatára, u.m. az eibenthali az oláh-illyr határőr-ezred kerületében, 
m elly nem ollyan czélszerü ugyan, mint az oraviczai, de azért ha
szonvehető ’s idővel szorgalmas művelés által javulhat. Jó  áron elad- 
hatás rem énye hihetőleg uj kőszénbányákat is födöztetfel, igy p. o. 
Moldva már elégségig ellátja a’ galaczi raktárokat, noha eddig magas 
áron (mázsája 5 0  p. kr.) ; felső Ausztriában is több bánya áll a’társa
ság rendelkezése alatt, ’s ismételt próbák fogják megmutatni: m el- 
lyik ad legjobb minőségű szenet a’ linzi hajózásra. A ’ tengeri hajó
kon angol földi kőszén használatik, ’s 1 8 3 7 re a z  előleges számításból
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az tetszik ki, hogy 2 6 8  ezer mázsa lesz szükséges mindössze, 1 9 0  
ezer forintnyi értékben. E ’ közt a’ legolcsóbb szénnek mázsája 24. 
kr. a’ legdrágábbé 1 for. A’ Dalmatországban feltalált szénbányák fi-, 
gyeimet érdemlenek ’s oily inivelésre várnak, ineUy által mélyen- 
fekvő erek nyíljanak m eg, valamint az ausztriaiakis. Ezáltal a’tár- 
saság gőzhajóji, valamint az’egész földközi tenger minden gőzhajója, 
nagy gondtul lesznek fölmentve, ’s e ’ tűzi anyag olcsóbb is lesz 
mint az angolföldi. —  A társaság mozgonyai kezdet óta Boulton 
Watt és társ. sohoi nagymühelyéből kerüllek , ’s azok’ kitűnő je les
ségének köszönhetni, hogy mindeddig az erőmüvekkel semmi baj 
nem volt; egyedül Maria Dorothea’ kazánja égett keresztül a’ fel
ügyelő menlhetlen gondatlansága miatt.— Mióta azonban az ausztriai 
birodalomban gőzerőmügyár álla föl, ’s Fletcher és Punshon uu. a’ 
cs. k. fő hadi tanács számára ajánlatérdemlő müveket szolgáltattak, 
jónak látá az igazgatóság, hogy az Iső vontatóhajóra (remorqueur) 
szükséges 1 4 0  lóerejü mozgonyokat e’ vállalkozók által készíttesse, 
először azért, hogy a’ benföldi iparnak ’s oily mulhatlamil szükséges 
vállalat gyarapodását előmozditsa, ’s uj jelét adja : milly fontos az 
egyetemi nemzeti iparra nézve egy nagy iparágat gyám olni, melly 
azután annyi segéd ’s mellékes iparágat maga után von ’s életre idéz; 
másodszor; mert az angol müvek ára, a’ folyvásli nagy keresés mi
att, naponként növekszik; ’s így az annak idejében szükséges ki
javítás is könnyebben történhetik; ’s a’ dunai hajókra nézve a’ nagy 
hozatási költség megkiméltetik; harmadszor; m ert az illy m űhe
lyekben erőmüvészek (machinisták) képeztethetnek, kiket Angliá
ból nagy fizetésre is nehéz kapni. —  A’ hajóépitésre nézve is ló- 
nyeges intézkedések történtek. A’ czélszerüleg elrendelt hajóhely 
az óbudai szigeten mindenkép alkalmas hajó-épitésre és kijavításra. 
A ’ víz, melly ott eddig iszapos volt, a’ Főhg-N ádor engedehnébül 
a’ Vidra által mélyebbre kotortatott. Először az egészen megújított 
„I. F eren cz ;“ oct. 18án pedig „Á rpád“ röpült ki onnét, —  érde
kes, és Budapest gazdag jólléti fejlődései sorában méltó helyet 
foglaló látvány! — Ez által megfosztatik ugyan az igazgatóság at
tól , hogy a’ hajóépitésnek szemtanúja leg y en , de más nagyobb 
haszon származik, t. i. télen, midőn minden gőzhajó az óbudai 
kikötőben áll, ott minden egyesülve van, mi a’ hajók őrzésére ’s 
kijavítására szükséges. —  Minden dologhoz-értő megegyezik ab
ban, hogy eddigi hajóink, a’ tengeri hajók alakját viselők, sokkal 
nagyobb terhüek, mintha testük alacsonyabb, ’s a’ faalkotmány 
könnyebb fábul volna; ez utóbbi esetben a’ hajó nem merül olly 
mélyen vízbe , ’s csak ez állal érhetni el majdan Orsovát! —  A ’ 
Triestben készülő, 9ik számú hajó, „Metternich Kelemen h g “ nevét 
viseli, (különböztetésül a’ Lloyd austriaco egy hajójátul, mellynek 
neve sz in te : Principe Metternich) ’s febr. végére várja erőmüveit 
Angliából, úgyhogy május elején munkálkodásit kezdheti. Rendel
tetése Trapezuntba m enni, ’s noha úngol hajók megelőzték , nem 
félthetni mégis a’ társaság ezen uj hajóját, mert a’ trapezunti kikö
tő (hol a’ bevitel 1829ben  7 6 3  ezer frtnyi, a’ kivitel 1 2 6 0 0 0  
ftnyi volt, 1836ban pedig a’ bevitel 1 0 ,8 8 9 ,0 0 0 , a’ kivitel 
6 ,6 2 2 0 0 0  frt értékűre ment) számos gőzhajót foglalatoskodlalhat.—  
„Maria Dorothea“ megmutató, mennyit tehet a’ gondos intéz
kedés. Kisebb lévén nagyságra ’s erőre a’ „C rescentnál, mégis 
m eggyőzte, sőt kiszorította ezt. —  Tapasztalásból az tetszett ki , 
hogy a’ Smyrna és Konstantinápoly közti vonalnak hasznos fen- 
tarlhatására nagyobb ’s több árut szállítható hajó kívántatik. 
A’ tengerihajók költségei sokkal nagyobbak , mint a’ folyóvízi 
hajókéi; de a’ nagyobb hajók, mellyeknek elég em berrel elláttatása 
nem kerül azért többe, mint a’ kissebbeké, jobban is jövedelm ez
n ek , mint imezek. E z okbul az igazgatóság egy 1 6 0  ló erejű ha
jót akar építtetni, melly „Maria Dorothea“ helyére jönne. —  E z 
utóbbinak használatára nézve különböző tervek vannak; igen hasz
nos lehet a’ társaságnak különösen az által, mert építtetésinéi fogva 
minden helyre illik, ’s ha egyik v. másik hajó ideiglen gátoltatnék 
m unkásságában; annak helyébe állíthatni azonnal. —  A’ hajózás 
napkeleti részére , melly olly nagy fontosságú ’s azért ügyes és o- 
kos felvigyázót is kíván, Autran Nándor ügyel jelenleg.

Martzius hónapban a’ gőzhajók indulási rendje következő: a* 
N á d o r  (4 2  lóerejü) indul Bécsböl Posonyba 3, 9, 14 , 2 1 , 28án; 
Pozsonyból Pestre. 4 , 10, 1 5 , 2 2 , 2 9 é n ; Pestről Pozsonyba ’s 
Bécsbe 5, 11, 17, 2 4 , 3 ié n ;  —  Z r í n y i  (80  lóerejü) Pestről 
Zimony ’s Drenkovára 1 9 é n , Zimonyból Pestre 2 7 é n , Drenková- 
rol Zimonyba 2 5  é n ;  Iső F e r e n c z  (60  lóerejü) Pestrő l Zimony 
's Drenkovára 1 6  ’s 3 0 án , Zimonyból Pestre 2 4 é n , Drenkovárol 
Zimonyba 22én. —  A’ gőzhajó mindenkor reggeli 6  órakor indul 
el mondott főállomásairól.

A’ pécs-vidéki kőszén bányákról köv. slatistikai adatok nem 
lesznek érdektelenek a’ hazai iparra figyelmezni szerető olvasónak; 
lHOSban már megvolt a’ vasasi bánya a’ pesti k. egyetem  pécsvára- 
di uradalmában, ’s uj bányák nyittattak a’ pécsi püspökség és káptalan, 
Batthyány János gr. Pécs sz. k. város és több magányos birtokos 
jószágin. 1836ban még a’ vasasi, szászi, szabolcsi kőszénbányák ’s 21 
pécsi lakoséi voltak munkáltatás alatt, miután a’ váraljai bánya nö
velést nem érdemlőnek találtaték, a’ Pécs városi pedig és komlói nem 
állhaták ki a’ versenyt v mérkőzést. A’ kőszén-fejtés 2 ,3 6 3 ,0 8 2  
mázsát adott 1 8 0 8  óta, évenként tehát 9 5  0 5 2  m ázsát; eladatott 
2 ,2 2 9 ,7 1 4  mázsa, miért készpénz bevétel 1 8 0 8  óta 1 ,1 4 8  4 4 2  
ft; felhasználtatolt 9 0 ,6 7 2  mázsa ’s ezzel készült 9 6 ,2 0 4  mérő 
m ész, 3 ,2 2 5 ,6 4 3  darab tégla, 6 3 5  mázsa vas-vitriol, 1 4 9  mázsa

timsó. Ezenkívül a’ kőszénhasználat nem kevéssé mozdilá elő az er- 
dő-kimélést, tűzi fa helyét pótolván; sok pénzt forgásba hozott, nap
számosak- ’s kézműveseknek dolgot adott, ’s igy a’ statusgazdaság
ra nézve is figyelem-érdemlő következéseket szült. —  1836ban a’ 
kőszén-eladás kezdet óta legnagyobb volt, mit kétségkívül a’ gőzha
józás gyors haladásának köszönhetni. A’ hazai term észet-gazdagság’ 
bölcs használatának illy szép sükere örömmel töltheti el a’ gondolko
dó hazafit. —

a ’ m . t u d ó s  t á r s a s á g ,  febr. 1 3 .  tartott kisgyülésében a’ nagy 
szótár’ ügyével foglalkozott; febr. 20kán pedig ismét a’ Tájszótár’ 
vizsgálatát vette folytatólag munkába. Ugyan ekkor nyújtotta be a’ ti- 
toknok I. a’ nagy szótár’ számára Csatsko Imre győri kir. profes- 
sortól némelly ritka szavak’ gyűjteményét; II. a’ Tudománytár’ szá
mára két phílosophiai értekezést, melly szokott rend szerint vizsgálat 
alá bocsátatott; egy mathematical pedig, Vállas A. phil. drtól; „meny- 
nyiségi tételek“ czírn alatt, Győry Sándor r. t.’ véleményére felvétet
ni rendeltetett. III. Nyomtatás végett beadott két szépliteratúraí mun
kának bírálók neveztettek.

P e s t  m e l l e t t  martz. 5kén délutáni 2 és 3 óra közt inent 
véghez egy t o r o n y - i r á n t i  v e r s e n y  (steeplechase, vagy is lóhá
ton lehető sebességgel hegyen völgyön árkon bokron keresztül futás, 
melly több átszökendő akadálynál fogva mind a’ lovak ereje ’s ügyessé
gének mind a’ lovagok bátorságának próbája). Pályahely: Sz. Lőrinczi 
puszta Mayerfy Xaver lakjától a’ pesti határ-vendégfogadóig, mintegy 
3 angol mérföld. E ’ két pont közt volt hat, három három lábnyi magas 
soromp v. korlát (barriére) és hat, nyolcz nyolcz lábnyi széles és jó  
mély árok,  ’s ezek közül kettő kettős, olly móddal készítve, hogy 
a’ két nyolcz nyolcz lábnyi széles árok közt csak nyolcz lábnyi térköz 
vala. Hét aláirt közül, kik a’ nyertesnek díjul esendő tiz tiz darab ara
nyat fizettek, csak négy állott ki. s’a ’t. A’ győztes lova Steamer, teli
vér angol mén ivadéka, Trautinansdorf hg. cseh földi nevelése, a’ meg
közelítők pedig angol földön nevelt félvér lovak. Az idő igen mostoha volt 
a’ hidegen süvöltő szél m iatt, ’s a’ föld sem kedvező, mivel azt részint 
hó részint fagy is lepte; mi miatt nem is vala olly számos néző, mint 
egyébkint fogott volna lenni, főleg közebb tudomásra juthatás mellett.

A’ hideg martzius 6ára virradt reggel úgy megszaporitá a’ parti 
jeget Dunánkon, hogy nem bírván a’ hidhajóhoz torló uj jeget megtörni 
a’ tömérdek napszámos, még 6án délelőtti 10 órakor a’ két városi ’s J ó 
zsef vásárra száilongani kezdő közönség sajnálkozása mellett a’ hidbér- 
lők a’ hid-elszakasztas ’s nagyobbkár elkerülhetése m iatt, kénytelenittettek 
a’ hajóhidat ’s igy a’ folyvásti könnyű közlekedést megbontani. Decem
beri ’s januáriusi enyheségét ’s locspocsosságát csikorgó martziussal 
pótolja most elég uzsorásán a’ szigorú tél, késleltetve’s úgy szólván 
elzárva az óhajtva várt kikeletet a’ takarmányszükös gazdától, midőn 
a’ természetet ’s főleg a’növényországot ébresztő nyájas zefir helyett üvöl
töző fagy és zúzmara- szakáin boréásával szeldelgeti arczainkat.

Pesten f.h. 5én ideg-guta következtében boldogabb életre költö
zött E ö t v ö s  Pál ,  a’ rn. k. Kúria levéltár igazgatója, ’s több ns m egye 
táblabirája, élete 77 ik  évében, inellyből 5 3at közhivatalban példás m un
kássággal töltött. Hitvesén kívül, kivel 4 9  évet boldog házasságban élt, 
jeles gyerm ekei, u. m. Pál arany sarkantyus vitéz ’s m. k. kamrai ta 
nácsnok, Ferencz m. k. helytartósági titoknok; J  ózsef kir. igazga
tási ügyvéd, ’s egyenkint több nemes megye táblabirái, és M ária 
néhai nyéki Németh Im re , kir. ügyek főigazgatójának özvegye áld
ják em lékét ’s kesergik elhunyták

K a l o c s á n  martz. 3án jobb életre költözött Horváth József, a’ 
kalocsai érseki m egye olvasó-kanonokja, csüggedhetlen szorgalmú 
életének 77ik  évében. Benne az anyaszentegyház érdemes oszlo
pát ,  a’ szegénység ájtatos gyám olát, díszes nyelvünk buzgó b a 
rátját veszté el. Szendergő porait béke lebegje k ö rü l! —  Misz- 
lán pedig febr 17én  múlt ki Nyíri József az ottani gyülekezet 
2 0  évig volt kedves p ap ja , 's a’ külső somogyi egyházi vidék 
tanácsnoka.

A ’ zalatnai kir. adm inistrate körében egy  építő m esteri (Ar 
chitekt) tiszthely felállítása ’s betöltése határoztatott. A’ topánfalvi al- 
aranyváltói hivatal megürült.

A U S Z T R I A .
F .h . elsőjén ment végbe a’ régibb statusadósság 11 id ik  elsor- 

soztatása,’s ezúttal a’ 439iksorhuzatott ki. E* sor cseh rendek pénztára 
beli kötelezvényeket foglal magában különféle kamatlábon, ’s névsze- 
rint az 1 5 5 ,2 7 4 ik  számtól az 1 5 7 ,562ig,m ellyek tőkéje 1 millió 1 4 6  
ezer 5 6 4 ft. \ \ \  kr. kamat-összesége pedig a’ leszállított láb szerint 
2 5 ,1 3 1  ft. 5 4 ^  kr. Ugyane’napon ment véghez az 1 8 2 0 i status-lolto- 
kölcsön 17ik  elsorsoztatósa, mellyben a’ köv. 4 4  sort húzták ki;  
1 2 , 15 , 2 2 , 2 5 , 4 2 , 5 3 , 7 0 , 9 6 , 1 0 2 , 1 2 4 , 1 3 1 , 1 3 6 ,  1 4 3 ,
1 7 3 , 1 8 4 , 1 9 5 , 2 0 0 , 2 1 0 , 2 3 5 , 2 4 0 , 2 5 7 , 2 8 8 , 2 9 2 ,  2 9 9 ,
3 5 8 , 3 6 4 , 3 6 5 , 4 1 0 , 4 9 8 , 5 2 9 , 5 8 0 , 6 0 4 , 6 0 6 , 6 1 1 ,  6 4 6 ,
6 6 2 , 6 8 7 , 7 0 5 , 7 2 4 , 7 5 2 , 7 8 2 , 7 8 7 , 7 8 8 , 7 9 1 .

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ Droit lap szerint Lavaux és Lacaze csakugyan a’ pairszék 

elibe idéztetnek. Meunier előadása szerint a’ sorshúzás, mellynek 
a’ k irály -m egölésre személyt kelle választani, következőleg tö r
tént : készen lévén ’s elszántan a’ tett végbevitelére, három darabka 
papirt hajtottak össze, ’s egybe azok közül kis kenyérgolyót tettek, 
a’ papirkákat összekeverték,’s —  húztak. A’jkenyérinorzsáspapirdarab- 
ka, ’s vele együtt a’ királyölés munkája M euniere jutott. A ’ többiek
t. i. Lavaux és Lacaze csak tréfának vehették az egész dolgot, de 
M eunier komolyan fogta föl azt ’s ez óra óta nem volt nyugta, nem  
más gondolata ’s érzelm e , niig föltételét, (szerencsétlenül ugyan) 
végre is hajtotta.

Parisban nem rég  két rögtönész közt, egy franczia , ’s egy 
német, úgymint Longon Baptist és Langenschw arz közt, ki P esten  is
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improvisatorkodott néhány év előtt, bajvivásra került a’ dolog;, melly- 
ben az utóbbi sebet kapót karján; ’s oka müvész-( kenyér) irigység 
volt- —

M arseilleben most igen magára vonja a’ figyelmet Vito Man- 
giamele csudagyerm ek, szörnyű készsége által a’ fejszámvetésben. 
A’ fiú egy pásztor gyermeke, mintegy 1 0  esztendős, semmi okta
tást nem kapott, ’s igy sem Írni sem olvasni nem tud. A ’ számok irán
ti elmefogékonyság tehát nála nem gyakorlási szülemény. Gyors 
találékonysága tanúsítására szolgálhat többi közt a’ következő pár kér
dés m ellyre igen számosak jelenlétében kevés percznyi gondolkozás 
után megfelelt: Mennyinek kell lenni a’ száztul ötös kamatra tett tő 
k én ek , hogy, hakam atitkam atihoz adják, 6 4 észt. múlva 6 4 0  8 8 4  
franknyira növekedjék? —  2) M ennyi jő  k i, ha 9 3 ,7 4 6 ,9 4 5 tö t 
7 6 # 7 ,9 8 4 g y e l sokszoroznak ? ’s a’ t.

A’ francziaországban levő braziliaik közül egyet sem nyomorí
tott meg a’ hurutjárvány, ’s mint mondják, igen könngen is elejét 
tudják ők e’ hazájokban szokott nyavalyának venni tüslint első je len 
ségeikor azzal, hogy néhány pohár puncsot iván ágyba feküsznek, mi 
annyira előmozdítja a’ kigőzölgést éjen á t , hogy a’ bajnak reggelre 
semmi nyoma nincs.

P O R T U G Á L I A .
A ’ pénz szűke és a’ köz hitel rósz állapotja részint kaczajger- 

jesztő,részint komoly gúnyra fakasztja a’ lapokat. Nevezetes azok egyi
ke az Artilheiro“ ellenzési lapbane’ czim alatt:„a* nyilványos hitel elte
m ettetése, “ mellynek ünnepélyét többi közt illyképen írja le : 9kén 
(d. Pedro chartája m egbukási, ’s az 1 8 2 0 k i alkotmány visszaállit- 
tási napja) veszélyesen m egsebesült egy rakéta által a’ fején , ’s 
az szinte agyvelejéig h a lo tt; (a’ rakétalövés az utóbbi zendülési jel 
volt); sok orvost hivatának össze, de híjában, a’ seb megfenésült, 
a’ hitel gyöngesége folyvást növekedett, végre, az ország legna
gyobb szerencsétlenségire, kiadá lelkét. A ’ szörnyű pénzbeli szo 
rultság mellett is fényesen eltakariltatá a’ kormány; mintegy em lé
két örökitőleg. Sirba szállta előtt halotti ágyra nyujtóztatva kitették 
a’ közönségnek szem léletül, körülvéve aranyzott óngyerlyatartók- 
kal; a’ gyászalkotvány oldalit beaggaták a’ „Diario do Governo“ tö 
mérdek lapjaival ’s Rou^as-bul készitett czafrangokkal (czélzás a’ 
ministerek sokféle hirdetményire ’s a’ belminister lakára). A’ füg
gönyzést ’s redőzet-illesztgetést Rio Tinto (a’ National szerkesz
tője) vállalá m agára; ’s azt igen dicsérték is, m ert noha csak papi
ros vala , mégis egész csalatásig hasonlított a’ spanyol bársonyhoz 
(czélzás az elkobzott spanyol bársonyra). A’ halottas terem ajtajá
nál a’ főváros egyik legtekinletesb ’s legcsicsomázottabb testőre ál
lott. A ’ gyászalkotványt nagy libériába (cselédruha) öltözött inasok 
vették körül. —  Egész nap tolongott a’ hivatalos ’s meghivatni 
kellett sokaság e’ gyász-jelenethez. Az ország érdem es pairje, a’ 
kir. palotai tábornok, al - és fővezéri tisztkarostul, az academia- 
mimica-dramatica-gallulosa és szinház fölügyelője, az egész lycae- 
um , m useum , conservatorium és pantheon (a’ ministerek ujdon-uj 
intézetei, mellyek fölállithatására azonban pénzük nincs) mindnyá
jan csillogó díszruhában! számos asszonyság, ’s köztük az éh ség , 
népuraság , nem zetiség, szabadság, járult a’ m edenczéhez, és 
szentelt vizet föcskendett az elhunytnak hideg tetemire. Miután a’ 
halotti éneket e lzengék , mellyel „M eautem po“ hires művész („Rósz 
i d ő e l l e n t é t e l e  Romtempo legjelesb lissaboni hangszerző nevé
nek) k é sz ite : nagy készülettel vivék a’ holt tetemet a’ d’ Ourique 
térre (a’ nem zetőrség utolsó zendüléskori gyűl-helye) mint a’ kor
mány által kijelölt temetési helyre. M ihelyt a’ koporsót leem elék 
kocsijárul, mellyet Pauta (vámjegyzék) nevű lovak húztak , m eg
ragadó 6 kolompos , névszerint a’ Nációnál, Portuguez, Hercules, 
Provinziano, Toureiro és Piloto (ministeri lapok). 0  kegyelm essé- 
ge a’ conde d’ Almeida búcsúztatót monda fölötte a’ dithyrambi 
költészet nevében; a’ fő országtörténet- v. krónikairó följegyzé a* 
tem etés napját, a’ belügyek ministere pedig fölolvasá a’ végzeményt, 
m iért részesíték a’ boldogultat azon kegyelem ben, hogy szentelet- 
len föld hantjai alatt pihenhessen, t. i. mivel Chamorro volt. Ekkor 
leszögezék a’ koporsót ’s átadák a’ pénzügy alkanczellárja ő ke- 
gyelm ességének (Passos minister testvére) ki a’ sírásói kötelessé
get vállalá föl, ’s a’ holtat eltemeté. Könnyű legyen fölötted a’ 
hant! A’ hazafiui választmány következő sirverset tüzete fölibe: 
„Itt fekszik a’ nyilványos hitel. Született tölgyfák, meghalt diófák 
alatt.“ (Fordítása Carvalho (tölgyfa) és Nogueira (diófa) családnevek
nek , mellyek közül Jose  da Silva Carvalho igen ügyesen ’s hosszú 
ideig vezeté ’s tartá főn a’ közhiteit, Nogueira pedig v. Sa da Bán
óéira visconde jelenleg viseli a’ pénzügyministeri tárczát, mult Sep
tem ber óta.)

S P A N Y O L O R S Z Á G .
M indenki feszülten várja a’ táborozást, mellytül elhatár- 

zó következést rem éllnek. Lujan és Valle követek fogadtatása iránt 
a’ hadseregnél, úgy vélekesznek, hogy Alaix a’biztosokat elfogatand- 
ja , mit Espartero sem ellenzendi , ’s e’ közben a’ carlospártiak e l
leni munkálkodások folyvást csak papiroson maradnak. ’S mind ennek 
láttára , a’ tábornokok ügyetlensége, ónsulyu hanyagsága ’s fenyi- 
téki bomlottsága m ellett is igen rósz néven veszi a’borostyánon pi
hen ő  bilbaói polgárság ’s ő rse reg , ha katonai ismeretükről ’s hadi 
bátorságukról a’ cortesgyülésben nem  leghizelgőbb szózat hallatik. 
A’ carlosiak ellen olly rég  hirdetett, azonban mindeddig elhaladt 
megtámadás méltán azt gyaniltatja, hogy a’ parancsnokok egymással 
m egegyezni nem tudtak , sőt ta lán , hogy tervükkel föl is hagytak.

Rayonnei levelek szerint bizonyos, hogy még Evans sem tön mozdula
tot Írun és Fuenterrabia e llen , ’s mint hűlik , nem is szándéka töb
bé azokat megtámodni, hanem az oyarzuni 's ernani carlospárti 
csapatok ellen induland. Ezeknek Andoainba áthelyzett főtáborábul 
költ febr. 18ki tudósítások szerint levelet irt Guibelalde tábornok 
Harispehez, mellyben tudakozza: valljon igaz e ama’ hallomási h ir, 
hogy Harispe m egengedé Evansnak franczia földre hordathatni lő
szereit ’s onnan tüzelhetni d. Carlos fegyveresire ? Egyszersmind 
azt nyilatkoztató : hogy ő ugyan jó egyetértésben kíván maradniFran- 
cziaországgal, ’s e’ tekintetben d. Carlos minden rendszabályt meg 
is tön, de a’ szükséges önvédelem mégis arra fogná birni, hogy a’ 
franczia földről ellene intézett lövéseket viszonozza; ezt azonban, 
ha némelly golyók száraz földre hullanának is a’ franczia birtokban, 
megtámadás gyanánt ne tekintsék Francziaországra nézve. —  Haris
pe tábornok csupán e’ sürgönynek kezéhez juttát bizonyító, és csak 
segéde által aláirt levelet adott válaszul, melly, kétségkül íigyelmet- 
lenség miatt, 1836ru l költ. Harispe tábornok készülőben van a’ ha
társzélre indulni, hol már a’ 4dik könnyű gyalogezred ’s néhány ál- 
gyu föl is van állítva. Bizonyosnak mondják, hogy Esparlerot Seo- 
ane váltandja föl a’ parancsnokságban, ’s hir szerint, m. h. íáőkén 
kelle Madridot elhagynia. Úgy látszik Evans tábornok s Saregui 
között is viszálkodás támadt. E zen  utóbbi, ki egyébiránt nem leg 
jobb egészségű , vonakodik Evans parancsnoksága alá hajlani. —  
Ouiroga tábornok egészen kiesett az udvar k egyébü l, hihetőleg be
nyújtott önkéntes lemondása miatt.

Az udvari hírlap nyomtató műhelyét naponként kiváncsi nép
töm eg fogja körü l, ’s tudakozódik: nem érkezeit e még tudósilás 
az ellenség általányos megtámodtatásárul ; ’s ez olly örömkiváncsi- 
sággal történik, mintha a’ királyné sergeinek győzelm e egészen bi- 
zonyos lenne. Mióta Garciót szabadon bocsátók, noha egyszersmind 
szoros őrizet alatt a’ fővárosbul is e lk ísérték , nem mutatkozik Men- 
dizabal nyilványos helyeken azon hiedelem v. képzelgés miatt, hogy 
mindenütt életére törnek; ’s e’ miatt szembeötlő személybiztositási 
rendszabályokat is tön. Legközelébb egy körlevél is jelent meg a’ 
Gacetában , minélfogva minden ügyész fölhatalmaztatik azokat m eg- 
pörölhetni, kik rendbomlást eszközleni akarólag, hírlapi czikkek vagy 
külön iratokban a’ corlest, vagy más országos testületet megtámod- 
nak. E rre  azon szövetkezések adhattak okot, m ellyek a’ fővárosban 
szinte naponként alakulnak, ’s az itt lakó havannahi tehetősb polgá
rok házaiban mindig barátságos fogadtatásra számolhatnak. Ezen elé- 
gületlenek közt van Casa Calvo marquis, don Juan Montalvo és San- 
cho de Armas, kik majd naponként elnökséget viselnek gyűléseikben, 
mellyeket a’ legnagyobb erkölcstelenség bélyegez.

A ’ Gazeta de Madrid jegyzékét közli decemb. végétül febr. 
6áig a’hadsereghez küldött készpénz ’s egyéb szükségesek számának. 
E ’ szerint 2 0  millió real pénz, 5 0  ezer darab ing, ugyanannyi 
pár különféle lábbeli, 2 \  ezer köntös (felső ruha)20  ezer teljes egyen 
ruha, 31 ezer dolmánka, 1 millió négy száz ezer alafa kenyér ’s 
2 7  ezer adagnyi árpakása. Legnagyobb szükséget szenved a’ sereg 
lovakra nézve; m ég 5 ezer darab kivántatnék, hogy a’ lovasság 
fogyatkozást ne látna. Ezek beszerzése végett most az egész o r
szágból szednek, még pedig kinszeritőleg; mi ellen, mint a’ sajátsági jog 
m egsértése ellen, több lap kifakadt már. A’ kormány csupán azt 
engedé m eg későbben, hogy a’ lótulajdonosak, darabját 4  ezer 
reállal megválthassák ; a’ mi egy lóért, általában véve, iszonyú sok.

A’ cordovai carlospárti junta tagjai ellen hozott halálos 
ítéletet nem erősité m eg az andalusiai főkapitány, ’s pörüket a’ 
hadi és tengerész-itélőszék elibe utasitá. —  Maiagai tudósítások 
szerint, azon 2 3  szám űzött, kiket ott Quiroga némelly lázon- 
gási csinyokért honvesztésre ’s Puerto-Ricoba szállításra ítélt, e l
lene szegültek átvitelkor a’ hajói legénységnek; a’ kapitányt e- 
gyik szobácskába csukták, a’ kormányost pedig St. Thomas dán 
gyarmat felé irányzásra kinszerilék, hova mielőtt m egérkeztek , dón 
lobogót tüzének föl. —  A’ Mendizabal által Havannahra utasított 
váltóknak, mint ő maga is megvallja, a’ szigetlakosok ellene mondtak.

Madridban legközelébb egy szomorú eset foglaló el az 
érlelmesb osztály ’s magasb körbeliek ré szv é té t; t. i. Bon Jose 
Mariano de Larra szép tehetségű lelkes fiatal Írónak öngyilkos
sága, ki elm és gúnyiratait többnyire Figaro név alatt bocsátó köz
re, ’s nagy hatású volt. Mint gyanítják, boldogtalan szerelem  m i
att lőtte magát agyon febr. 13kán este.

A N G L I A .
De Roos lord pőrében Cumming ellen a’ Kingsbench előtt 

legérdekesbek voltak a’ tanuk vallomásai, kik szerint a’ ns lord csak
ugyan csalfán játszott. Legjelesb tanú volt i .)  Brooke Greeville. 
K érd és: „Ön bizonyosan tetemesül nyert a’ já tékban?“ F e le le t:  
„ Igen is!“ K. „ N e m  mondaná meg Ö n , mennyi volt a’ legna- 
nyobb mennyiség, mellyet n y e rt?“ F  : „ M iért nem , én már 15  év 
óta játszom , ’s ez idő óta nyerhettem  mintegy 3 5  ezer ft. sterlin
get (majd egy millió váltó forint !) K. „Úgy gyakorlottá Ön a’ já té 
k o t, mint valamelly foglalatosságot?“ F. Igenis, úgy! „K. Ön te 
hát a’ játékból é lt? “ F. „Nem egészen , nekem évenként 8 0 0  ft. 
sterlingem van elkölteni való , mit C rew e lord hagyott rám örökül. “ 
K. „Ön a’ 3 5  ezer font sterlinget többnyire a’ Graham clubban nyer
te?  F: „Igenis !“ —  2.) tanú Whorneliffe lo rd : K. „ísm érte  Ön Roos 
lordot?“ F. „0  igenis, régóta.“ K. „Volt Ön vele egyidőben vala
melly clubban?“ F. „ Ig en is! Együtt voltunk W hiteban, Boodleben, 
’s az utazók elubbjában.“ K, „Gyakran játszott Ön Roos úrral?“
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F. „ Ig en is , 'igen gyakran!“ ív. „Nagybanjátszottak e? — K. „Egy 
pointet (jegyet) egy guineeért (10  pengő forint.) ’s öt font ster
lingért a’ fogadást minden roberre. “ K. „lloos nem játszott e 
magasabban is? “ F. „Ó igen, nem ritkán egy egy jegyet öt öt 
font sterlingig, ’s a’ fogadást 25  font sterlingig játszotta.“ 3.) A- 
lexander kapitány : K. „Ön tengerész tiszt ?“ F, „ Igenis, féldiju.“ 
K. „Tagja volt Ön a’ Graham-clubbnak ?“ E. „Igenis húsz év óta.“ 
K. „GyakranlátogattamegÖn a’ Clubbot?“ F. „Ó igen is!“ K. „Nap
pal is éjjel is?“ F. „Ó igenis!“ K. „Mióta lépett ki ön  a szolgá
latból?“ F. „ 2 6  év óla húzok féldijt.“ K. „Ön hihetőleg sokat já t
szik?“ F. „0  igenis! “ —  K. „Ön foglalatosságot csinált magá
nak a’ játékból?“ F. „Nem ! de mulatságot találtam benne.“ K. 
„Nem élt e Ön egy részben a’ játékból?“ F. „N em !“ Ív. „Hány 
órát játszik Ön asztal előtt? F. „Közönségesen öt órát.“ K. „ ’S 
asztal után'?“ F. „Mintegy négy órát. ö e  m egtörtént, hogy egész 
éjen át is játszottam. ív. „Ön röviden végzi ebédét?“ F* „Eszem , 
mi épen élőmbe akad.“ K. „Ügy é egy csibécskét, vagy egy po
hár czitrom lét?“ F. „En soha sem iszom czitrom lét!“ K. „M én ' 
nyit nyerhetett Ön egy ülés alatt?“ F. „Kétszáz font sterlinget. 
Altaljában véve mióta a’clubbokban játszom , évenként ötszáz fon
tot tisztán megtartottam magamnak.“ ------- - A’ Herald tréfából azt
jelen ti, hogy a’ játszó clubbokban bizonyos felvigyázó -  állitásruí 
van szó, ki a’ tagoknak hüvelyk-körmeiket elvagdalja. —  B roug
ham lord a’ Broóke - clubból azonnal kitörlötte saját n ev é t.—

Érdekes az* mit a’ Courier a’ Kingsbench ítéletéről megjegyez. 
„A9 Cumming ellen lefolyt pör a’ KingsbenCh előtt, úgy mond, melly 
azzal végződött, hogy ezen u r , ki de Roos lordot csalfa kártyajáték 
miatt vádolta, fölm entetett, nagy érdeket támaszt. Nem mindig sza
bad a’ közönségnek a’ város nyugotrészében a’ clubbok belsőjébe pil
lantania , ’s még ritkábban szokott illy sok tanulsággal teljes, habár 
rettenetes föslvény előtte föltáratni. Azon köz példabeszéd , hogy, 
midőn gazemberek összevesznek, becsületes emberek a’ magokéhoz 
jutnak, ezen esetben teljesült, ’s azon tekintet’s megbecsülés., mellyet 
e ’ já tszók’s kalandorok serge a’ világtól még mindig követelni m erészel, 
érdemlett lépcsőjére fog leszállani. Hogy „gentlemanek kik éven
ként 2 0 0 0  —  3 0 0 0  guineet (közel 1 0 0 ,0 0 0  v. f.) nyerhetnek illy 
módon, ifjú ’s tapasztalatlan örökösöket szoktak meghúzni, azt épen nem 
állítjuk; de nehezen fogják azt tagadhatni, hogy e’ mennyiségeket 
tapasztalt ’s több mint félig megrontotí embertársaik zsebeiből csalták 
ki. Köz játékházakat pokloknak szoktak nevezni , ’s időrül időre el 
szokták azokat törleni; de ezen nagy előkelő poklokat, mindazon 
nyilványosság daczára, mellyel a’ bfennök űzött illetlenségeket o r
szágos törvényszék előtt kitűzték, alkalmasint tovább is meg fogják 
hagyni. Minduntalan olvassuk, hogy valamellyik szigorú békebiró 
a’ zsebelőket,’s egyéb illynemü gentlemaneket a’ vásárokról, ’s nyil- 
ványos térekrül elűzte, minduntalan kisöpri valamellyik buzgó egyház
tisztviselő egyik v. másik tolvajfészket, de olly egyesületek, m inta’ Gra- 
ham-clubb, érintetlen maradnak, és senkinek sincs bátorsága , azt tör
vényesen üldözni. Nem csak M arlborough-streetben van pedig, mint 
radicalaink állítják, más törvény a’ szegények számára, ’s m ása’ 
gazdagokéra, hanem mindtnik életkörben úgy van az, ’s a’ m egkü
lönböztetés még szembeötlőbb szokásinkban, mint törvényinkben. 
Hol találandunk olly bátor egyházvénet, ki a’ Grahamsclubbot feladja? 
Fog  e az egyik vagy másik parliamentházban egy Sir Andrew A gnew  
föllépni, ’s törvényt javaslani e ’ poklok elnyomatására? Nem! ’s fáj
dalom! hasztalan fáradozás is lenne az. Azon fényes rang, mellyben 
e’ játszó urak, kiket a’ Kingsbench mint tanukat kihallgatott, élnek, 
parancsol az em bereknek, ók magokon viselik, a’ rang ’s gazdagság 
minden je le it, melíyeket a’ világ, m in t.m ost van, tisztelni szo
kott. ’s a’ í.

Az alsóházban febr. 21én  az Egerton lord általiéit indítvány 
az irlandi hatóság-javító törvényjavaslatra újólag fölvétetvén, Howick 
lord, a hadminister és Grey gróf fija azon nyomos tészrevételt tevék 
hogy  ha mindig azon veszélyről szólanak, mellyel a’ hatóság-javí
tás a’ fő-egyházat fenyegeti, ’s a’ javaslóit rendszabályt e’ veszély 
miatt ostrom olják, igen term észetes, ha az irlandi nép azon hiede
lem re jut, hogy épen a’ státusegyház azon legnagyobb akadály , 
melly a’ jog-egyenlőség megnyerésében útját állja, ’s e ’ nézet á l
tal az irlandiak érzelme épen semmivel sem javulhat, ’s a’, t. A ’ febr. 
22ki ülésben O’Connell a’ feljebbi tárgy vitáját azzal kezdé m eg , 
hogy egy tömérdek halom folyamodást nyújtott be a’ háznak a’ vitá
ban forgó rendszabály javára. A ’ dolog végre 24én , mint rendkívüli 
tudósítások je len tik , szavazásra került, ’s Egerton 1. indítványa 8 0  
szótöbbséggel félrevettetett. Ugyanezen indítvány a’ tavalyi ülésben 
az alsöházban 30« szóval 2 4 3  ellen, tehát hatvannégy szótöbbség
gel vettetett fé lre, a’ felsőházban pedig Fitzgerald lord hasonló indít
ványa 2 0 3  szóval fogadtatott el 1 1 9  ellen. —

Londonban a’ „korona és horgony“ czimü vendéglőben sa- 
játszerü ’s figyelmet érdemlő különös gyűlés tartatott. —  A ’ gyű
lés tanácskozásinak ugyan is az volt tárgya , hogy a’ parliamentjavi- 
tás első mar yrainak, névszerint Muir Tam ás, Palm er Fische Ta
más, és Skirving Vilmos három angolnak, azután Margaret M óricz, és 
Gerald József két skótnak, kik 1793ban, e ’ czélra, noha radical é r
telemben munkáltak, ’s azért fölségbántás miatt vádoltatlak, törvé
nyesen üldözteltek, ’s honvesztésre ítéltetvén el is vitettek (deportáltat
tak) emlékoszlopot állítsanak, szűkölködő hátrahagyottaiknak pedig

segélyt nyújtsanak. Hinne, kinek előlülle alattt arlototl a’ gyűlés, m eg
jegyzi, hogy ha hóditóknak, kik a’ jó kormány ’s igazgatás ügyében 
semmit sem tettek, sőt inkább ellenségei a’ szabadságnak, em léke
ket állitnak, sokkal inkább megérdemlik azt ama’ férfiak , kiket sza
badságra törekvésikért Pitt, a’ hittagadó, halálig üldözött. S ir W . 
M olesworth, Warburton és számos radical alsóházi tag, kik e ’ gyű
lésen jelen voltak, táinogaták ez indítványt, melly azután csakugyan 
határozattá is lön. A’ terem ben magában azonnal 2 0 9  font sterlinget 
(5 0 0 0  v. f.) írtak alá e’ végre ; Hume egzszersmind a’ jelen nem 
levő aláírók névjegyzékét olvasá föl, mellyek közt figyelmet vo
nónak magukra Brougham lord és Essex gróf neveik. A ’ gyűlés ev 
nevekre harsogó és zajos tetszést kiáltott. —

N É M E T O R S Z Á G .
Drezda feb. 20. Még sohasem voltak jelen országgyűlés alatt 

a’ karzatok úgy tömve, mint ma az első kamráéi: melly napon 
t. i. a’ zsidók vallás gyakorlatát’s az e ’ czélra nekik engedtetni kel
lő tulajdoni jo g -irán ti törvényjavaslatot vették vitatás alá. Ám bár 
az em ancipatio kérdése a’ mondott kérdéstől el van különözve, ’s csak. 
későbben fordul majd elő, mégis azon szempontbul indult ki a’ vitat
kozás ’s Z iegler és Klipphausen hosszú beszéddelroszalák az eman- 

ícipatiót. A ’ szónokok azonban a’ törvényjavaslat kimért határai közé 
szorittatván , majd egész ház a’ törvényjavaslat mellett nyilatkozott, 
’s a’ beszédek közt említést érdemel Ammon dr. speculativ német 
tudományossággal teljes szónoklata. Előadván, miként mai napig két
féle izraelitái istentisztelet fejlett ki, egyik t. i. a’ régi talmudi külső
ségekhez ragaszkodik, mig a’ másik szabadabb nézetek szerint ájta- 
toskodik, az úgy nevezett privát-synugógák törvényjavaslat szerinti 
eltörlesztését azon tekintetből nem hagyó helyben, mivel azok a’ lip
csei kereskedésre nézve károsak lehetnének. M ert sok zsidó, ki 
most vásárra Lipcsébe jő, nem találna ott igy isteni tiszteletre, mi
vél a’ törvény által tiltott synagógákat nem látogathatná, ’s ebből 
könnyen az következhetnék, hogy a’ külföldi zsidók, kik a’ kereske
désre nézve olly fontosak, nem jőnének többé L ipcsébe!

O R O S Z O R S Z Á G .
A’ ministerség legújabb rendeletéhez képest az egyes, g ö 

rögök, romai katholikusok, örmény és protestáns községek, kiknek 
nincs tehetségükben kő templomokat építtetni, fából építhetik szent- 
egyházaikat ; az egyesült görögök tanitó intézetei a’ szent zsinat 
félügyelése alá rendeltettek, valamint az uralkodó egyházéi.

A M E R I K A .
Angol lapok szerint van Burennek az elnökválasztásnál 1 6 ,3  13 

szá -’öbbsége volt, van Buren mindössze 7 6 1 ,6 3 2  szózatot nyert; Jack 
son tábornokra a’ szózatszám 183 2 b en  7 0 7 ,2 1 7  vala. —  1 8 3 4  martz. 
2Sán a’ tanács következő végzést hozott az elnök viseletére nézve 
a’ bank iránt: „Nyilványitjuk, hogy az elnök a’statusjövedelemre néz
ve olly hatalmat tulajdonított m agának, melly őt sem az alkotmány, 
sem  a’ törvény által nem illeti, ’s mellyet mind a’ kettővel ellenke
zőleg alkalmazott.“ Benlon e ’ végzés óta minden ülésben indítványba 
hozta, hogy e ’ határozat a’ jegyzőkönyvekben fekete párkányba fog- 
laltassék és semmi erejűnek nyilványittassék. A’ tanács már most, mi
után a’ Jackson-párt e’ testületben is többségre jutott, a’ följebbi indít
ványt 2 4  szóval 1 0  ellen végre csakugyan elfogadta. —  A’ képvise
lőhöz nagy többséggel azt határozta, hogy ezentúl minden kérelem  
a’ rabszolgaság eltörlesztésére vitatás nélkül a’ ház asztalára tétessék. 
M ár e ’ végzéselőlépésre mutat; mert a ’ kérelmek nemutasittatnak el. 
Mondják, h o g y E llis , az éjszakamerikai követ Mexicoban útlevelét 
kivánta, ’s azt meg is kapta, mire Veracruzban már hajóra is szállott, 
haza felé. —  E’ tudósítás, ha igaz, oda mutatna, hogy az eg y e
sült statusok és Mexico közt háború készül, mi term észetesen csak 
Mexico ártalmára dűlne. —

E L E  G Y  H I R.
Azon tüneményt, melly febr. 18án Európa nagy részében 

látható vala, ’s mellyet közönségesen éjszaki fénynek gondoltak, 
hihetőleg Mars planéta visszavert vörös fénye okozá, midőn ez ugyan
azon nap estén a’ hold mögött elment. Frankfurti lapok következőt köz
lenek e ’ tárgyról Koblenzből febr. 2 i r ő l :  „Minthogy a csillagászok 
ezen átm enést már előre je len ték , ’s a Mars ismért vörös világa 
valami rendkívüli je lenést gyanítatott, a’ tudósító estve mindjárt a 
hold föltüntekor kezdé vizsgálatit 7 \  órakor midőn Mars m ég n é
mi távolságban volt a’ holdtól, keletről némi gyenge pir v. vörösség
mutatkozott, melly 8 óráig a’ legszebb bíbor pirosságig em elk ed ett,’» 
éjszak felé terjedett anélkül, hogy a’ látkört érintette volna. 9 óra t i 
tán kis ideig könnyű fölleg által gyöngítve, e’ pirosság ismét nagyob- 
bul t , ’s 1 1 óra után 7 perczkor, midőn Mars a’ hold mögé lépett , 
mind inkább nyűgöt felé nyúlt, végre 12 órakor délnyugotnak, 
úgy hogy keletről éjszakon és nyugoton keresztül delnyugot felé 
majd karika alakú vonalban terjedt , mellynek középpontját m egle
hetős távolságban a’ hold képezte. Félórakor, midiin M ars ism ét 
m egjelent,a’ tünemény megszűnt. Jegyzésre méltó még, hogy a’k ö 
zel levő Venus, messzecső által szemlélve, Mars átm ente közben a 
legragyogóbb vörös szint játszotta“. —
G A B O N A Á ll :  mart. 7én Tis/.ta bú/.a 90 2 /3 . K<h»7,eres 70. Hoz# 51 1 /3  — oO.

Árpa 53 I f  i  — 50- Zab 40. — 30 2 /3  Kakuricra 93 1 /3  
P É N Z K K L E T :  Becs. mart. 4Ón 5 pCente. .tatu.koteleavifny 101 1 5 /10 ; 4pCen. 

te* 100 7 /3 2 ;} 3 pCente* 7 5 9 /1 6 ; I820ki 100 frtos kölciöu 218 3 / 4 ; lS31ki 
500 frtos 507 I bankré./evény l309 7 /8  p. p.

D U N  AVI Z Á L L Á S :  mart. 5én 5' 0» 0"‘ üán V 8" 0"- 70» 4' 4" G„, Bán 3»
11// 6"/

Szerkeszd II e I m e c * y. Nyomtatja B e i me l .
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F O G L A L A T :  Magyarorwág; (kinerezéiek ’* m egtiw telések; felebaráti jótékonyiág, hálanyilványitás; pesti színháziig}’ előmozdítása; gőzhajózási számvitel 
cs szerződés a’ bajor-wiirtembergi gőzhajó-társasággal) Ausztria. Spanyolország (cortesgyülési munkálatok; Memlizabal újabb megtámodt itása; hadi vi
szonyok; egyenetlenségek a ’ vezéreli közt; Sarsfieldet elismerik főparancsnokul, ennek intézkedési; Goraezt agyon lőtték; Mariano de Karra öngyilkosságá
nak oka; d. Carlost meg akarák ölni.) Portugália (titkos cortesiilések pénzhiány orvoslás végett) Franeziaország (követházi munkálatok : Meunier és Champion 
ügye; több el fogatás; eiegy ) Anglia (alsóházi viták, elegy.) Németország; (Salzmann, AVeidig, ’« más polit. foglyok.) Olasz-, Török, Görög- és Oiosz- 
orszíg. Amerika. Gabonaár. Péozkalet Dunavizállás.

M A G Y A R O R S Z Á G .
Ő cs. k. fölsége febr. lő jé rü l kelt Iegf. határozata szerint 

a’ m. k. pesti egyetem nél magyar nyelv ’s lileratura rendes tanítójá
vá Horváth Istvánt, annak eddigi mint szinte a’ Diplomatika ésSphra- 
gistica helyettes tanítóját ’s a’ Széchenyi országos könyvtár őrjét 
méltóztatott kinevezni,

A’ ni. k. helytartó tanács keblebeli számvevő hivatalában in- 
grossistaságra eddigi járulnok Vinkler Gergelyt, járulnokká volt gya
kornok Csillagh Józsefet, —  egy megürült számtisztségre pedig 
eddigi ingrossista Vojtek Istvánt , ingrossistaságra volt járulnok 
Grozdieh Im rét, járulnokká végre gyakornok Magussin Pétert n e
vezte ki.

A’ m. k. kamra a’ megürült berdovetzi 30czad-hivatalra 
Malloschegg Antal jelenei 30czadost, ennek helyére Topolchich 
Gábor zágrábi 30czadi Írnokot, berdovetzi ellenőrködő lisztirnokká 
Rajakovich Gábor varasdi tiszlirnokot ’s ennek helyébe Mone K á
roly hadnagyot, zágrábi tisztirnokká Huszár István lupinyaki útle
vél-vizsgálót, ’s ennek helyére H erchenrolter János marcheggi 
felügyelőt nevezte.

0  cs. k. fölsége Schön János rohniczi nyugalmazott aczél- 
hám or-m esternek sok évi szolgálati tekintetéből polgári kis arany 
érdempénzt ju ttatn i; Gragger Gottlieb körmöczi kam. banyásztisz- 
tet rohniczi vashámori pénztárnokká nevezni, zsarnoviczi szállító
tiszt Agricola Jánost pedig nyugalmazni méltóztatott. —  A’ m. k. 
kamara pedig Itidler Antal fernezélyi erdőőrt firizai k. alerdósszé 
nevezte. Kam. tud.

A ’ m. k. Helytartó-tanács számvevő hivatala, a’ főhg. Nádor 
ő fensége f. h. 9ére  esett születésnapját ünnepelni akarván, tisz
telete jeléül ő nádori fensége arczképét, szabad ajánlás utján 
összegyűlt pénzbül még az napon megvette 's a’ hivatalteremben 
felfüggesztette.

A ’ m agyar játékszín építési költségeinek némi részben pó t
lására, ő cs. k. fölsége m egengedni m éltóztatott, hogy 5 0 0  ezüst 
forint a’ mondott czélra fizettessék ki. —  A’budai magyar szinésztár- 
saság javára múlt feb. Í jé n  adatott ’s annak idejében említve volt tánca 
mulatság’ tiszta jövedelme 7 3 9  f. 4 8  krra ment pengőben.

P e s t e n  folyvást hid nélkül vagyunk, ’s ez állapot szintolly 
kellemetlen a’ vásáros népnek, mint budai várhegyi Thaliánknak, 
ki Husvétig tartandó rövid, ’s télen által csak lövistermő pályáján 
most reményle egy két rózsát szedhetni. A’ Dunán nagy jegek ’ usz- 
takj’sa’mit naponkint egy verőfényes dél felolvasztott, a’ köv. szigorú 
éj újólag elrontá. Most jégtől tiszta Dunánk. A ’ Nádor gőzhajá 
tegnap délben érkezeit vissza. Yieuxtemps , az ifjú violin-hős, ism é
telt tetszés jeleit aratja, ’s mind játéka bámulatos ügyességében, 
mind teste ’s viselele ügyellenségében igen hasonlít Paganinihez, 
a’ hegedű és ügyetlenség nagym esteréhez, k i, m ég a’ közönség 
szédítő tapsaival fogadtatik, annyira zavarba jő, hallomás szerin t, 
hogy saját egyik lábát a’ másikkal tapodja le.

T e m e s v á r m s r t z .  l Oé n :  M ült év lefolyta alatta hazánk több 
vidékin emésztett tűz Temes m egye keblét sem hagyá lálogattatlan. 
Sept. 2án Fenlak helységben 7 0  földműves háza lévén lángmar
talékká, N ém et-Szent Péter ’s Zádorlak szomszéd helységek azon
nal önszántokbul 1 0 0  kenyeret ’s több szekér lisztet küldenek a” 
szerencsétlenek fölsegéllésire; —  Laczkovics János főbiró ur pedig 
a’ járásában fekvő helységeket felebaráti adakozásra buzdítván, en 
nek olly következése lön, hogy 4 3 5  f. 3 0  kr. váltó, 451  p. m. bú
za , 2  p. m. zab, 4  p. m. árpa, 1 4  p. m. kukoricza gyűlt csak ha
m ar össze. Lágyult érzelemmel fogadák a’ szerencsétlen lakosok, 
hasonló állapotú ’s ha földi birtokkal nem is, de emberi érzéssel 
gazdag földműves társaik példás adakozását! —  Uj-Arad községe 
egyedül 1 5 4  f. 16  krral ’s 4 5  p. m. búzával segité a’ fenlaki káro
sultakat. ’S ezek után ki fogja még mondani, hogy nálunk a’ föld- 
mivelő nép az emberiség nemesb képzeteinek fölfogására általányo- 
san nev e le tlen ?—  Ugyan sept. 9én Temesvár mellett fekvő Mehala 
helységben 10 ház hamvadt e l,  de Kövér János főbiró ur felszó
lítására gyűlt adakozásokbul majd egészen kármentesíttettek. Tiha
nyi Ferencz főispáni helyettes ur ekkor tartván Temesváron beik
tatását: 5 0 0  v. fttal járult a’ károsultak fölsegéllésire.__

T ó s z e g .  (Pest vmegyében) febr. I8 á n : Helységünk há
rom sanyarú év , de főleg a’ múlt 1836diki nagy szárazság által 
majd végső Ínségre jutott. Végveszélyből kimenté ugyan az abonyi 
urodalom keg y e lm e, melly valamint Abonyban naponként több 
száz éhező lakosnak m eleg ételt ada t , úgy Tószegen is száznál 
több sínylődő lakost táplál. E z által a’ jelen nyomorúság enyhült 
ugyan, de a’ jövendő félelme fenmaradt, mert a’ mostoha idők terhe 
alatt a’ tehetősb lakosok is annyira elszegényü ltek , hogy vonó
marháik szám ára, ha azokat szalm án, nagy nehezen kiteleltetik

is ,  valamelly jobb takarmányt venni ’s igy a’ jövő tavaszi szántást 
végre hajtani elégtelenek. E ’ szomorú helyzetünket Andrásy János 
kánonok, abonyi esperes és lelkész ur szivére vevén, helységünk
nek önkényleg, minden kamat nélkül, 1 0 0 0  forintot kölcsönadni, 
egyszersmind a’ szegény lakosoknak 1 0 0  véka vetnivaló gabonát 
ajándékozni kegyeskedett, hogy földjeik vettetlen ne maradjanak. 
Miért a’ helység nyilványosan jelenti forró háláját.

A’ g ő z  h a j ó z á s i  i g a z g a t ó s á g  múlt évről szóló szám 
adása következő sikert mutatott : a' gőzhajókon 2 9 , ‘̂ 0 3  személy 
utazott, holott 1 8 3 5 b en  csak 1 7 ,7 2 7 . Az egyes gőzhajók igy jöve
delm eztek: N á d o r  3 9  útban behozott 4 2 ,5 9 4  f. 4 7  kr Z r í n y i  
19  útban 3 8 ,1 3 7  f. 4 6  kr. F e r e n c z  8  útban 8 7 1 0 . fr. 4 9  kr. 
A r g ó  19  útban 3 0 6 3  f. 8. kr. P a n n ó n i a  2 3  útban 1 ,7 3 8  f. 
2 3  kr. F e r d i n a n d  2 3  útban 1 3 ,1 3 7  f. 19 kr. M a r i a - D o 
r o t h e a  3 4  útban 2 ,5 0 9  f. 58  kr. mindössze 109 , 8 9 2  f. 1 0  kr. 
É hez járul még az 1836k i nyereség ’s veszteség -  conto saldoja 
(fölöslege) 5 3 0 1  f. 2. kr.; váltó-contói fölösleg 50  f. 4. kr. ’s az 
183 5 k i nyereség- ’s veszteségi - conto rendelkezés alá eshető fö
löslege 5 2 5 9  fr. 2 7  kr. mi szerint a’ nyereség - ’s veszleségi-conto 
hitele (creditje) 1 2 0 ,5 0 2  f. 4 3  kr. adóssága (debetje) pedig ka
m at-fizetésre ’s fölment költségekre 8 1 ,2 7 0  f. 59  kr.; tiszta saldo 
(fölösleghaszon) 3 9 ,2 3 1  ft. 4 4  kr. E z következőleg osztatnék el: 
az alap-szabályok-szerinti ls ő  számú tartalék pénztár számára, 20 - 
szal százátul, benmarad 7 8 4 6  f. 44 . kr, ehez adván az 1 8 3 5 re  
ugyanoda járult 8 8 1 4  f. 4 8  krt. lesz abban 1 6 ,661  f. 3 2  k r ;—- 
az 1836k i jegyzőkönyvi határozat szerint megnyitandó biztosí
tási pénztárba minden járó hajó biztosítási dijául 1 1 ,1 0 0  ft; a’ II. 
számú tartalék-pénztárba, melly a’ hajók elhasználtatása ’s elko
pása végett állittaték, jőne a’ még hátralevő 2 0 ,2 8 5  ft. melly az 
1 8 3 5 b en  oda tett 3 0 ,0 0 0  frtal együtt 5 0 ,2 8 5  frtot tesz. —  De 
mivel e ’ pénz-tár a’ hajójavitásokra szükséges 2 6 ,9 6 9  fr. 3 6  kr
ral van terhelve 1 8 3 7 re  2 3 ,3 1 5  f. 2 4  kr. marad előterjesztendő. 
Az ls ő  és 2ik számú tartalék pénztárok, ’s a’ biztosítási pénztár 
összesége jövő 1 8 3 7 re  tehát, a ’ mérlegben feltűnő 2 * 8  f. 4 7  
krral, 5 1 ,3 5 5  f. 4 3 . kr., mi a’ társaság eddigi nyereségének szár
mazéka. —  A’ dolgok’ menete már előleg kimutatá, hogy gazdag 
nyereségre nem igen lehetne tartani szám o t, ’s az ezt kevesbítő 
okok, hogy: Nádor csak májusban készült e l, ’s ezért Pannónia 
csak jun. I6 á n  állhatott a’ Duna-jobb parti vonalba ; hogy lső  F e 
rencz kijavíttatása is július 28 ig tarto tt; hogy Pannónia uj pályatéren 
lépett föl ’s az ujonezság bajaival kelle küzdenie, mint Argónak; 
hogy M aria-Dorothea három hónapot vesztett, inig általégett ka
zánját ujjal Iehete fö lcseréln i, hogy Crescentban hajónk félelmes 
versenytársra akadt, mig ez a’ csatamezét csakugyan elhagyá; végre 
hogy a’ döghalál, Maria-Dorothea és Ferdinand nagy veszteségi
vei űzte dulongásit. Figyelem re méltó az is, hogy az egész vállalat 
Linztől Smyrnaig és Trapezuntig kiterjedtében egy nagy mozgony- 
hoz hasonlit, mellynek kerekei szükségkép jól vágjanak össze, hogy 
a’ mozgony e in e  akadjon; nem csuda tehát, hogy e ’ mozgony illy 
rövid idő alatt tökéletes rendbe még nem jöhetett. —  Előbb a’ 
nagy alkotmányt kelle összeállítani, azután egyes alkotó részeit tö- 
kéletesitni. —  A ’ nagy alkotmány fenáll már; a’ m ég hiányzó részek 
lassanként bele toldatnak, ’s az egésznek olly szükséges sűlyegyen 
majdan helyreáll, úgy hogy, ha egyik ‘vagy másik hajó kevesbet 
hozna is a’ pénztárba, ezt a’ többiek jövedelme kiegyenlíti. —  Sokat 
fog tenni e’ czélra a’ Linz és Pécs közt megnyitandó gőzhajó
zás ’s a’ vontató-hajók (remorqueurök).

Végül a’ t. igazgatóság következő tervét terjeszté a’ nagy
gyűlés elibe : ,,a’ számadási könyvekből kitetszik, hogy a már kész 
7  gőzhajó , egész készületestül 6 9 1 ,5 7 7  ft. 4  krba kerü lt; egyen
ként pedig: Ferencz 1 0 1 ,3 3 3  f. 3 9  kr. ; Argó 9 2 ,0 1 8  f. 5 4  kr.; 
Pannónia 6 5 ,8 4 2  f. 2 3  k r . ; Maria - Dorothea 1 0 9 ,3 2 0  f. 14  k r .; 
Zrínyi 1 1 4 ,6 1 3  f. 35  kr.; Ferdinand 1 4 3 ,0 9 0  f- 4 8  kr.; N ádor 
6 5 ,3 5 7  f. 31  krba. Nyitva állanak még Árpád, M ettern ich , M a- 
ria-A nna , ’s a’ vontató-hajó (remorqueur) számadási, m ellyek, ha 
bezáratnak, a’ pénztőkét nem csak fölemésztik, hanem  Metternich, 
és Maria-Anna erőmüvei még íizeltetlen is maradnak. Ha minden 
említett gőzös járni fog , akkor egy gőzhajó lesz Linz és P é c s , 2 
P écs és P e s t ,  2  Pest és Drenkova, 2  Szkela-Gladova és Galacz , 
1 Konstantinápoly és Trapezuni, 1 Konstantinápoly és Sm yrna, ’s 
egy vontató-hajó (remorqueur) P es t és Zimony közt. —  A ’ vonal 
biztos ellátása ’s az utazók naponként növekedő száma azonban azt 
kívánják, hogy minden állomáson két hajó legyen, ’s így kettő Linz 
és Pécs kö zt, keltő a’ török Dunaparton, e’ fölött egy nagy ten
geri hajó Maria Dorothea h e ly éb e , ’s 2 — 3 vontatóhajó. Ha már 
úgy vesszük föl, hogy a’ még ki nem fizetett erőmüvek’ ára 1 5 0  
ezer ftra m egyen, a második gőzös Linz és Pécs közt, (mellynek
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vasból kellene épülni) 7 0  ezer; a török partra szánt 8 0  ezer; a’ 3 vonta
tóhajó 3 0 0  ezer, a’ 160  lóerejü n a g y  tengeri hajó (Maria-Dorothea 
helyébe) 2 0 0  ezer forintba k e rü l, ’s ez mindössze 8 0 0  ezer fo
rintra rú g , ezenfelül a’ Tiszára és Szávára is kellene gőzhajókat 
építtetni, melly folyókra a’ társaság szinte szabaditékot nyert, va
lamint a’ Drenkován túli Dunára is : átláthatni , hogy czél.rányos 
volt az igazgatóság azon indítványa, mi szerint a’ részvényalapot 
kétszerezni ’s 2 millió 1 0 0  ezer ftra emelni ajánlotta, melly tő
kepénz nagysága hihetővé teszi, hogy ez leszen az utolsó rész
vény-kiadás.—  Közleményünk kiegészítéséhez járul még köz é r 
tesítésül az említett

S z e r z ő d é s  a* es. k. szab. dunai gőzhajó társaság, s a  ba
jo r-  würtenbergi kir. szab. dunai gőzhajó-társaság közt: Is ó  cz i kk:  
Megfontolván a’ nagy, ’s csak tetemes áldozatokkal elhárítható aka
dályokat, mellyek a’ felső dunai gőzhajózást terhesítik , az ausztriai 
es. k. szab. gőzhajó-társaság, hogy e közhasznú vállalatot barátsá
gos szomszédi szívességgel lehetőleg előmozdítsa, az 1830k i sept. 
jé rő i szóló szabaditéklevél’ erejével neki engedett jogot, m is z e 
rint az ausztriai Dunát kizárólag hajózhatná, a’ b a j o r  h a t á r t ó l  
L i n z i g  t e r j e d ő  t é r r e  n é z v e ,  a’ kir. bajor-würtenbergi szab. 
gőzhajótársaságnak engedi által ugyanazon kiterjedésben s föltétek 
alatt mint ez az ausztriai kormánytol számára engedleték. 2  c z i kk:  
A’ két szerződő fél kötelezi magát, hogy különös figyelmét for- 
dítandja olly intézkedésre, mi szerint a’ Décsből fel ’s Regensburg- 
bol lefelé jövő hajók egymást czélszerüleg, rendesen ’s folyvást 
váltogassák. 3 c z i k k :  Azon ese tre , ha egyik társaság előbb jutna 
olly helyzetbe, hogy Linzet e lérhetné, m in ta’ másik, a’ linzi állo
mást előbb elérő társaságnak joga legyen a’ Récs és ü ln i közti 
viztéren mindaddig járni hajóival, míg a’ másik társaság kinyilat
koztatja, hogy a’ sajátkép őt illető vagy e’ szerződésnél fogva n e 
ki jutott viztért maga kivánja használni. 4. c z i k k :  E ’ szerződés 
nem zárja ki a’ két társaság jövendő szorosb közeledését, sőt hi
hetőleg annak alapjául szolgál. 5. c z i k k :  E ’ szerződés csupán ad
dig marad erejében, mig a’ cs. k. szab. gőzhajótársaság szabadi- 
téka tart; egyszersmind a’ bajor-w ürtenbergi társaság köteleztetik 
2  év alatt rendes gőzhajózást állítani Einzig; ellenkező esetben a’ 
szerződés megsemmisül. 6  c z i k k :  E ’ szerződés mind két félről 
helybenhagyatást vár az illető kormányok által. Aláírva a’ bajor-w ür
tenbergi részről: Beisler, Sehwerdtner; ’s az ausztriai részről: Pu- 
thon b. Sina b. Friesenhof b. Geymüller b ., ’s Benvenuti.

B u d á n ,  febr. iő jén  meghalálozolt Kunizer M ózses budai 
rabbi, több nevezetes munka szerző je, m unkásélete 63ik évében. 
Kik e’ férfiú hatáskörét bővebben ism erték, azt mondják felőle, 
hogy nem zetére nézve majd 2dik M endelsohn nevet érdem el, miért 
emlékezete nem is fog egyhamar hitsorsosi szivéből kialudni.

A’ múlt lapunk szerint öröklétre szenderült Horváth József 
Kanonok hazai nyelvünk iránti példás sseretetét azzal tanusitá leg- 
tündöklőbben, hogy hatezer pengő forint alapitványíőke kamatját 
rendelé egy évenkint készítendő ’s a’ pesti tudom. Egyetem  theol. 
kara által legjobbnak itéltetendő theologiai 'a főleg erkölcstudomá
nyi munka jutalmául.

A U S Z T E  I A.
Az Alig. Zígnak azt írják Konstantinápolyból, ’s török határ

vidékről, hogy a’dögmirigy Bulgária némelly vidékin, névszerint Vra- 
nában és Drimováczban a’ szerb széleken ’s a’ Duna jobb partján n é 
melly, Brailowwal szemközt fekvő helységekben az oláh és moldva 
véghelyeknél, kiütött. Mivel a’ szerb és oláh korm ány, legalább 
szinleg, nagy szigorúsággal ügyeltet veszteg - intézeteire ’s egyik 
tartományban sem történt mindeddig gyanús eset, a’ rendszabályok 
az ausztriai veszteg intézetekben m ég nincsenek súlyosítva, az úgy 
nevezett száraz határszéleket kivéve Oláhország felé, hol a’ dögmirigy - 
szabály áthágóji ellen már kihirdettetett a’ rögtön Ítélet alkalmazása.—  
A’ moldvai határról pedig egy másik levelező az Alig. Ztgban igy ir: 
Különféle tudósítás következtében a’dögmirigy Bulgária több vidékin 
kitörvén, halkan közelebb vonult a’ Dunához. Az ausztriai kormány 
már rendkívüli gondoskodási rendszabályokat tétet. Azonban az előbb 
szokott szigorúságot utasokra és portékákra nézve eleinte fölöslegnek 
tárták, ámbár azok dögmirigyes helyekről érkezhettek, mig néhány 
nap előtt határozotf jelentés érkezett, hogy a’ragadvány Ismail köze
lében is kiütött (hihetőleg a’ Duna túlsó partján.) S’ hir miatt utasokra 
nézve 1 0  napi veszteglés, portékákra nézve pedig illő óvakodási 
rendszabály határoztatott.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
M. h. 17ki cortesülésben tudaták a’ királyné azon határzatát, 

m iszerint Seoane tábornok kívánságát teljesitőleg megengedi, hogy 
ez az éjszaki hadsereghez mehessen, a’ haza e'lenségivel sze mbe- 
szállandó; mihez Seoane m agam ég aztragasztá, hogy ő ezt nem had- 
vezéri m inőségben, mikép némelly lapok hirlelék, ’s nem a’ had
sereg  parancsnoksága átvételéért cselekszi, hanem mint közvitéz és 
spanyol, hogy hazája mellett harczolhasson; mert, úgymond, ha a’ 
szabadság eltalálna enyészni, soha nem bocsátandhatná meg magá 
nak, hogy annak védelmére minden tőle telhetőt el nem követett. 
A* 18ki ülésben ismétezve előterjeszté Montoya Taima azon indít
ványát , hogy a’ rendkívüli hadi biztosság, Rodilnak ’s Manchában 
Gomez üldözésivel foglalatoskodott egyéb vezéreknek akkori viseletét 
szigorú vizsgálat alá vegye. Olozaga azt jegyzé m eg , hogy ama’ biz
tosságban sok olly tag van, kinek sokkal csekélyebb tudomása ’s is
m erete van a’ hadjárási körülmények részleteirő l, hogysem a’ s e 
reg  mozgalmit m egítélhetné; a’ mondott végre tehát külön választ

mányt javasla neveztetni, mellynek tagjai csupa katonákbul, m ég p e
dig az ügybe avatottakbul álljanak. Indítványa elfogadtaték. Az alkot
mányi uj alaprajzot nem sokára elibe terjesztendi már az illető vá
lasztmány a’ gyűlésnek. Kidolgozása közben, mint mondják, e l-  
veszté a’ mérsékleti párt azon befolyást , mellyet eleinte gya
korolt. Rebesgetik , hogy a’ legnagyobb kérdések egyikét egészen 
radical- (gyökeresdi) szellemben határozák el. —  Mi különösen az 
ujdon alakítandó pairkamrát ille ti, a’ képviselőház, vagy is a’ követ
kamra nevezend, úgy mondják, háromszoros mennyiségű tagot, ’s 
a’ kormánynak ezekbül lehet ’s kell aztán válogatni, i  9én titkos ülést 
készült a’ cortes tartani, mellynek tárgyául, mint gyaniták, a’ Man- 
cbát fenyegető veszélyek elhárítása volt kitűzve. —  Madridban is
mét egy botránkoztató eset fordult elő. Mendiz; bal t. i. az utóbbi cor- 
tesülések egyikében indulatosan kikelt a’ hadsergi tisztek ellen, min 
azok igen megbosszankodtak.Ennélfogva a’Reina-gobernadora ezredbül 
két tiszt Mendizabalhoz m en t, ’s kiváná: vonja vissza ellenök in té
zett szavait a’ legközelebbi ülésben. —  A’ minister vonakodott, ’s 
azért a’ tisztek annyira fellobbantak, hogy Mendizabal, életét félt
ve, őrökért vala kénytelen kiáltani, kik a’ tiszteket elfogák ’s börtön
be vivék. A’tisztek valóban nem menthetők a’ viszálykodás keserű 
vádjátul; noha más részrül az is teljesen igaz, hogy a’ munkátlanság 
vétke a’ ministereket is nagy részben terheli. Lujan és Valle egyik 
tábornokiul a’ másikhoz futosnak , összebékülést ’s együtthatást a- 
jánlgatva; de azok nem bírnak kibontakozói az önszeretet ’s uralko
dási vágy bilincseiből. Nem gondolják m eg, hogy veszteglésök ide
je  alatt Carlos szinte megerőtetéssel valósítja minden tervét, ’s majd előre 
biztosítja magának a’ győzelmet, melly a’ christinók résziről m égegy 
hónap előtt egészen bizonyos vala, most azonban már kétes, sőt 
apródonkint teljes lehetlenné válik. Nem gondolják m eg, h o g y  e ’ 
sikamlósra hanyatló győzelem a’ királyné ’s egyszersmind olly tüze
sen fölfogott alkotmányuk ügyét is rögtön jó lábra állíthatná, az elm é
ket megnyugíatná,a’bizodalmat visszaszerezné, ’s mind azon iszonyú 
volkán kitöréseit egészen meggátolná, melly az országot rom b-ésrom - 
özönnel, ’s mondhatni alkotmányi haldoklással fenyegeti. —  Mi 
ért nem nyúlnak tehát szilárd eszközökhöz, hogy valahára végét 
szakasszák a’ tespedésnek. A ’ helyett, hogy versenyt torzsongnak 
’s kajánkodnak Evansra, ki az udvar bizodalmát annyira m egnyeré: 
mutatnának munkásságot ’s hazai! buzgalmat, intézkednének czélsze
rüleg, öntenének lelket saját katonáikba, rohannák m eg  az ellenséget, 
’s küzdenének diadalt. Nekik kellene szivükön hordozniok az ország 
javát, nem pedig Evansra hagyni, kinek valóban nem legnagyobb 
érdeke lehet abban: valljon írunt ’s Fuenterrabiát carlospártiak bírják 
e vagy christinók ? Azonban a’ madridi kormány túl is igen fonák ’s 
balfogás, a’ belhoniak m ellőztével, idegen hadvezérbe vetni bizo
dalmát, mit ez talán még eddig kevésbbé érdemlelt meg, mint ön tá
bornoki.

Bayonnei febr. 20ki tudósítás szerint semmi sem lön az Irun- 
elteni megtámadásbul, mellyet egy utazó állítása szerint olly eseng- 
ve vártak, az iruniak , hogy a’ vélt megtámodást megelőzte éjszakát, 
ellenséggel szembeszállhatási örömük m iatt, nyilványos helyeken 
tartott lakomákkal ’s tánczmulatságokkal viraszták el. Harczvágyuk 
azonban, mellyet a’ vigalom mámora egy kisig csilapita, szeren
cséjükre nem lön kielégíthető, mert a’ megtámodási tervet kész í
tett Sarsíield vonakodék annak létesülhelére segédkezet nyújtani. 
Ó , úgymond többi közt Evanshoz intézett levelében, csak úgy 
ígérte terve valósítását a’ kormánynak, ha ez neki mind azon se 
gédszert megküldendi, a’ mit attul kívánt, különösen pedig pénzt, 
hogy a’ legénység zsoldját kifizethesse. De —  igy ir tovább —  
háromszori levelemre is mit küldött? Egyszer épen csak annyi 
pénzt, mennyi szénára ’s abrakra volt e lég ; 2szor épen semmit: 
3szor pedig Valle ezredest, ki, mint m ondják, jó katona ugyan, 
de én őt nem ism érem ; mondják okos beszédeket is tartott a’ 
corlesben: de én soha sem olvasom a’ cortesgyülési tudósításokat. 
Minden, a’ mit én felőle Önnek mondhatok, az , hogy rám  néz- 
vé ugyan hasztalan vesztegeti idejét ’s fáradságát. —

A’ Quotidiennehez Bayonnebul ’s a’ fő táborbul küldött leg
újabb tudósítások szerint bizonyos, hogy a’ christinók épen nem 
mondtak le általányos megtámadási szándékjokról, csupán változ
tatást lőnek előbbi tervükön. Nincs többé arrul szó is, hogy írunt 
és Fuenterrabiát a’ tengeri oldalrul támodják m eg , mert m. h. 23ka 
óta a’ tenger annyira lelohadt, hogy ott már biztosan nem m erészel
hető a’ kiszállás, ü g y  lá tsz ik , a ’ hadvezérek is közelgnek lassan- 
kint egym áshoz, ’s tán majd végre össze is simulnak. Annyi eddig 
is igen valószinünek látszik, hogy az uj hadi terv következtében a* 
dolgok főintézését mindnyájan Sarsfieldnek engedek. Evans lega
lább elism erte őt,mint hadi főparancsnokot,’s Espartero is 6 ezer fő
ből álló serget küldött hozzá, mit előbb az angol vezértől megtagadott, 
ü g y  látszik, Sarsíield megérdemelni törekszik a’ hadvezérek bizo
dalmát, ’s mint m ondják, Evanshoz intézett levelében inár a’ m eg
támadás napját is kijelenté, ini annyival hihetőbb, mivel, mintegy 
csatára készülóleg, katonáinak nem csak zsoldját fizette ki, hanem 
egy héti élelemmel is ellálá őket. Egyébiránt magok a’ körülm é
nyek is elhatárzó lépésre kinszeritik mind a’ két táb o rt, m ert a* 
erősségekbe összetolult katonaságnak rövid időn nem lesz mit ennie, 
’s fölül ró m ég ragályos nyavalyáktulis tarthat. — Madridban nagy 
rémülést okozott Cabreranak Ocannaban (Toledo tartom ányban, 
Madridiul 12  lieunyire) megjelente.

Bayonnei levél *s a’Temps tudósítása szerint Gomezt, d. C ar
los legnagyobb hősét, ’» a christinók éa Spanyolország legnagyobb
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pusztítóját agyon lőtték a’ nélkül, hogy a« illető hadi törvényszék ha
lálra ítélte volna. Azt mondják, két társával együtt bergarai fogsá- 
gábulki akart szökni, de rajta kapák ’s minden késkedés nélkül ha
lállal bünteték. A ’ Temps ugyan azt állítja, hogy a’ szökést észre 
vett őr lőtte ag y o n ; de halála még ez esetben sem menthető, mint 
olly férj fiúé, ki Zumalacarreguy után leghívebben szolgálta d. Carlost.

Madridi levél szerint Mariano de Larra fiatal iró azon kép
zelgésben volt, hogy belé Krisztina királyné szerelmes. Ennélfogva 
gyakran irt neki levelet; tőle azonban soha sem kapott választ; ’s 
midőn az nyilványos helyen m utatkozék, mindig közelébe nyomult 
’s magára ügyekezett vonni annak figyelmét, a’ nélkül azonban, hogy 
tőle valamikor csak egy nyájas tekintetre érdem esittetett volna is. 
E z végre őt kétségbe ejté. Egyik alkonyon haza m ent, ’s a’ király
nénak szobájában függött képe előtt fejbe lőtte magát. — Az Alcan- 
tarraban fogva volt Hurráidé carlosi hadvezér halála is bebizonyul, 
de nem ollyképen, mint azt eleinte h irlék , t. i. hogy szökése 
közben lőtték agyon, hanem, mellbaja következtében múlt ki.

Hir szállong egy szándékrul, melly d. Carlos meggyilkol
tatását tűzte ki czélul, de nem sikerülhetett.

P O R T U G Á L I A .
Lissaboni, febr. I3 ig  terjedő hirek szerint, a* cortes több

szöri titkos ülést tarta, mellyek tárgyául a’ naponként növekedő pőn*- 
szükségorvoslását mondják kitüzöttnek. Franzini követ, egyébiránt 
tengerésztiszt, által javaslóit azon indítványt, hogy 5 —  6 ezer 
conto papirospénzt bocsássanak ki, ’s ezzel kinszeritett kölcsönt 
kapcsoljanak össze, a’ körülmények közt általán nem valósíthatni. —  
Minden, mit a’ cortes rögtön tehete , abban áll, hogy a’ kormányt 
fölhatalmazá 8 0 0  contonyi (mintegy 2 0 0  ezer font sterlingnyi) 
kölcsönvevésre; devalljon ki fog illy körülményekben hitelezni? —  
Annyival inkább mivel a’ ministerváltozást mulhatlannak tekintik, ’s 
tudják, hogy a’ pénzügyministerség miatt már czivakodásra is 
került a’ dolog fe’a da Bandeira és Passos közt, kik közül amaz 
Macario de Castrora, imez pedig testvérére akarja ruháztatni e ’ lárczát. 

F  R A N C Z  1 A 0  U S Z A G.
A ’ követház febr. 2 3 kán a’ hadminister az i8 3 6 k i  kor-osz

tályból 8 0  ezer ujoncz-kiállitást kívánt. A’ pénzügyminister pedig 
törvényjavaslatot terjesztett elő , melly szerint az 1831  ben a’ nép ál
lal feldúlt püspöklak helyéből készített tér Paris városnak engedtes
sék nyilványos séta-készitésre. Ezen ülés végével a’ párisi nemzeti 
őrség törvényjavaslata jőve vitatásba, melly szerint mind az , ki 
Parisban akár állandóan , akár csak az év egyik részén lakik , pol
gári szolgálatra lesz köteles; ez utóbbi esetben azonban csak úgy , ha 
házat vagy olly lakot bir, mellytől járó bár az ingó adó-fizetésre köte
lez. E ’fölött minden nemzeti ő r ,  ha csak különösen ki nem vétetik, 
tartozik egyenruhával bírni.

A ’ le Droit lap leirván a* Champion állal készíteni szándék- 
lőtt erőm üvet, azt mondja, hogy a z , melly mint corpus delicti 
(büntanujel), Champion lakján találtatott, csak mintája volt amaz e rő 
műnek , melly nagyobb mértékarányban vala készítendő. Febr. 20 án  
ismét kél uj elfogatás történt. Egyik bizonyos Mariais nevű lakatosé, 
másik bizonyos Lafleuré. Mind kettőt Champion ágyasa vallomására 
fogák el. —  Champion holttestén , melly a’ M orgue-ba (halottház) 
vitetett bonczoltatás végett, számos és különös bélyegtüzést találtak.

Lavaux és Lecaze mint arról vádlottak, hogy Meuniervel sor
sot veiének: ki ölje meg közülök a’ királyt, ’s e ’miatt fogva is van
nak,  ez állítást folyvást tagadják. M eunierpöre újólag olly igen el- 
bonyolult, hogy senuníképen sem határozhatni m eg, mikor foghat 
n' pairszék annak nyilványos vitatásához. Champion ügye nem kerül 
a’ páirszék elibe, hacsak a’ perfölkészitéskor a’ m erénnyel függésben 
álló összeesküvés nem fog belőle kisülni. —

A’jour. des Débats hosszas czikket közöl a rró l: mikép sze
rinte alig vala rem éllhető , hogy az 1 8 35k i jul. 28ki m erény li
lán még lehelne valaki az egész országban, ki azt utánozni képes 
legyen, most azonban nem csak hinni kénytelen az ellenkezőt, 
de a’ tapasztaltak szerint szomorúan m eg is kell vallania, hogy ama’ 
gy ilkos merény Championban ’s társaiban nem csak utánzókra, de ol- 
Jyakra is talált, kik Fieschi d u rv a’s nyers tervét, ’s erőm üvét, m ég 
művészileg tökéletesitni voltak képesek. —

Az elfogások, úgy szóllván, mindennapiak. Febr. 2 0 án  mint 
F iesch i, M ercy és Pepin kivégeztetési évnapján, 3 személyt fogtak 
el azon pillanatban, midőn Mont Parnasse tem etőben Pepin sirdomb- 
jára koszorúkat raktak. E ’ tisztelkedés összefüggésben volt egy aze
lőtti napon történt dologgal ’s az által nyert nagyobb fontosságot. 
Pepin baráti ugyanis Abbé Azoin szentegyházában gyász-ájtatossá- 
go t akartak tartani Pepin tiszteletére, ennek halála évnapján, ’s kö
vetkező tartalmú meghívásokat küldöztek a’ barátok ’s rokonokhoz: 
„Önök ezennel meghivatnak, hogy a’ Pepin polgárért tartandó iste
ni tiszteleten jelen legyenek , ki a’ thermidoriánusoktól a’ respublika 
44ikévében  fejezteték-le. Üdvözletei ’s rokonságot 1“ A ’ felső
i g  azonban jókor megtudta e’ szándékot ’s elnyomá azt. —  Nem m es
sze a’ Pont-royaltu l, a ’ tuileriák egyik kapujával szemközt, egy csi
nos öltözetű em bert fogtak el, ki köpönyege alatt kettős csövű pus
kát hordozott. Vizsgálatkor úgy találták, hogymind a’ két cső m eg vala 
tö ltve, s az embernél még több lőpor ’s golyó is volt elrejtve. Ő 
azt mondá, hogy órás, ’s a’ vízparton puskáját akarta próbálni. Mind 
e ’ mellett is fogva tartották. —

A’ Moniteur febr. 23kán költ kir. rendelést közöl, melly 
sseriut a’ zsebpisztolyok a’ tiltott fegyverek közé szám iitatnak, ’s 
hordatásuk, mint ollyanoké, ismét megtiltatik. —

A’ Paris-Sun (Parisban megjelenő angol hírlap) szerkesztője, 
rágalmazás miatt, m ert idősb társát a’ Gallignani M essengerét arról 
vádolta, hogy az utolsó trónbeszédet hamisan fordította le , ’s a’ sta
tusjövedelem kárával a’ postai rendszabályokat m egsértette : 2 0 0 0  
franknyi birságra ’s 10 0 0  frank kárpótlásra Ítéltetett. Gallignamék 
ez utóbbi mennyiséget a’ britt kórháznak ajándékozák Parisban. —

A' Don Sensszerint azt jegyzék meg, hogy Dupín elnök táncz- 
mulatságán Hoy gróf T hierses Moosburg sokáig beszélgettek együtt. 
Gyanitólaga’ takarékpénztári törvényjavaslat volt beszélgetésük tárgya; 
mások hiedelme szerint pedig az, hogy a’ korona igen elégületlen 
Camindes urnák Nemours hg számára kivánt köllségekrül adott iro 
mányával,’s akarák tudni: mi történhetnék, ha ezen követ ellen tör
vényes lépések tétetnének ? Montalivet jelenvolta ez értekezésen 
okozá ez utóbbi kérdést. -—

Az Alig. Ztgban egy lyoni tudósitó febr. 1 őröl jelenti, hogy 
ott bizonyos idő óta ’s főleg mióta a’ selyemgyártás csökkenni kezde, 
minduntalan hirdettetnek 1 0 — 12 éves eltévedt v. elveszett fiú- ’s 
leánygyerm ekek. Csak ritkán, vagy soha sem kerültenek vissza illy 
gyermekek. Most sejtik, hogy valami gyalázatos és borzasztó társa
ság nyomára bukkant a’ rendőrség, melly e ’ gyerm ekeket elfogdoz- 
ván agyon v é ré , ’s bonczolásra eladá. —

A ’ párisi posta - igazgatás ismét 3 0  ezer franknyi kárpótlásra 
ítéltetett bizonyos Aubenas dr. részire , kit útjában St. Etiennetól 
Marseille felé a’ postakocsis feldöntött, ’s karját eltörte. A’ birság 
nagysága oda látszik: czélzani, hogy az illy gyakori balesem ényt 
jobb felvigyázás megszüntesse. —

A N G L I A .
A* alsoházban febr. 2 2én  az irlandi hatóságjaviló tö rvény-ja

vaslat vitája közben Shiel, Tipperary követe, fényes beszédet tartott, 
m ellyteli vala éles gúnnyal Stanley és Lyndhurst lordok ellen. B eszé
de folytában egy nevezetes körülmény fordult elő. Shiel t. i. beszé
de végén Íigyeímeztete azon befolyásra, melly által R. P eel kába 
politikájában Irlandra nézve elragadtatni hagyja magát. „A ’ házon 
kivül, úgy szóla S h ie l, van egy kitűnő tehetségű férfi, kitől a’ 
tisztes baronet (Peel) jövendő politikai pályáján magát föllétlen en 
gedi vezettetni, ’s e ’ férfiú állilá föl azon elvet is, melly szerint 
pártja Irlandot igazgatni szándékozik, hogy t. L „Irland fiaival, mint 
idegenekkel bánjanak!“ Alig ejtette ki a’ szónok e ’ szót, midőn a’ 
ministeri padokról kábitó hangú tetszés-kiáltozás zendült meg. E r 
re  a’belső padokon ülők fidkeltek, mások áthajlottak a’ karzaton, ’s 
valamennyi szem Lyndhurst lordra irányoztaték, ki az idegen karza
ton igen szembeszökő helyen ült. A’ tetszés zaja több perczig tar
tott s újra meg újra kitört, az egész ház nagy izgásban volt.

Az angol kormány minden rendelésiben szorosan vigyáz arra, 
hogy magányos vállalatok term észetét beavatkozása által ne változ
tassa. így  például az alsóház febr. 21  ki ülésében R. P ee l kérelm et 
nyújtott be a’ parliamentnek D undeebol, mellyben azt kérik, hogy 
a’ Davis tenger-szoroson befagyott czethalászoknak korm ányköltsé
gen segély küldessék.Spring-Rice azt feleié,hogy ha a kormány minden 
illy esetbe segítőleg fog avatkozni, az a’ hosszú ’s veszélyes u ta
zások vállalóit könnyen arra csábíthatná, hogy a’ szükséges előgon- 
doskodási rendszabályokat elmulasszák , e’fölött pénzsegedelmi k é 
rés szükségtelen is , m ert ha csakugyan forog fen olly eset, melly 
a* kormány járulását igazolná, a’ kormány mindenkor kész a’ felelős
séget magára venni. Szintez ülésben kérdezte O’Connell a’ kincs
tári kanczellárt : valljon az irlandi bank szabaditéka iránt , melly 
jövő hónapban m egszűnik, a’ kormány szándékozik e rendsza
bályt előterjeszteni. Spring Rice azt válaszolá, hogy e’ tekintetben 
a’ kormány részéről mindaddig semmi sem fog határoztatni, inig 
a’ biztosság előtt fenforgö vizsgálat síikére a’ részvénybankoktul elő 
nem terjesztetik ’s nagyobb részint attól fog az irlandi bank szabadi
tékának megujittatása is függeni. O’Connell e’ válasszal m egelégült. 
A “ bankok Angliában fordulás alatt vannak, ’s némi aggódást okoznak.

Az angol sajtó m ég folyvást az irlandi hatóságjaviló törvény- 
javaslat vitájával foglalatos. A ’ Globe azon beszédrül mellyel S tan
ley lord az alsóházban e’javaslat ellen, azaz E gerton  lord indítványa 
mellett m ondott, következő m egjegyzést te sz : S tanley lord na
gyobb kárára szólt az egyháznak, mint azt annak leggonoszabb 
ellensége tehette volna, mivel az egyházi kérdést legnagyobb aka
dálynak állitá, melly a’ hatósági kérdésnek útjában áll, ’s m elly m g 
el nem hárittatik, remény-nélkülivé teszi az utóbbi elintézhetését. S tan
ley jól tudja, hogy az egyházi kérdést a1 pártok mostani állása mellett 
nem intézhetni el, habár a’ toryk jutnának is kormányra. Azért tehát, 
mivel az egyházi kérdést nem határozhatni e l, e’ miatt az ir
landi politikának egy kérdése se intéztesséké el ? E z által csak Irland 
ostrom-állapotja volna kikiáltva. A’ polgárok tehát aggódásból az 
egyház miatt, ne legyenek urak saját városaikban! A’ nem es lord e’ 
nyílt vallomással inkább ártott pártjának, mint ama’derék beszédek, 
m ellyekre olly ügyetlenül tuda válaszolni. M egjegyzék, hogy R. P ee l 
szokott derengő képe a’vitatás alatt egészen elkomorult ’s nyugtalan
sága miatt alig maradhatott helyén. A ’ czélzások Glasgowban tett sa
já t nyilatkozatira a’ helyhatósági intézvények megadatása ellen I r -  
landban, látszólag boszonták őt, ’s nyugtalansága többször segített 
magán külső jelek által. Neki helyzetét éreznie kell, de azért nem 
kell M orpeth lo rd ’kifejezései, vagy egy „H alljuk!“ által J. H ob- 
house részéről olly világosan elárulni,hogy érzi azt. Azonban mi mentjük 
őt. Ha az irlandi egyház utjokban áll az irlandi hatósági testületek
nek, ezek ismét elzárják Robert Peel kocsija elől az utat Dowing- 
streibe (a’ m inisterségre.)“ —  A' Times szerint a’ ministerek,
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ha ugyan eltökélték magukban állam vagy elesni (v. is megmaradni 
a’ ministerségben vagy lelépni) az irlandi hatóság-törvényjavaslattal, 
Stanley lord beszéde után minden bizonnyal megbuknak, de csak a’ 
Times jövendölése szerint, mi már sokszor füstbe oszlott.

A’ Ternze febr. 2 lén  délután olly igen megáradt, hogy L on
don körül az alacsonyabb vidékek lakosai kénytelenek voltak megfuta
modni. Az ár tetemes kárt is okozott. — _

Az United Service Gazette szerint úgy lá tsz ik , mintha a1 
kormánya’ matrózfogdozás szokását végkép el akarná törleni. —  A’ 
tengerész főkormány lordjai megparancsolák, hogy a’ lobogős hajók
*10 első rangú 17 éves hajó-ifjonczat fogadjon külső szolgálatra,, 
kik 19 shillenget ’s 9 pencet kapnak hónapi díjul, ’s ez osztályban 
három évnél tovább nem maradnak. Közönséges vonal- v. sor-hajók 
JOet, a’ negyedik és őik rangú hajók és salupok hatot; kisebb naszá
dok végre négy hajóííjonczot fogadjanak különkülön.—• E ’ rendsza
bály a’ britt hajóseregre nézve igen jótékony befolyású leend. —

Ugyan az United Service-Gazette szerint, a’felsőház több tagja 
indítványul azt szándékozik előterjeszteni, hogy Roos lord neve a’ 
peerek névsorábul töröltessék ki. A ’ tory lapok kikelnek az eskütt- 
szék ítélete ellen, mellynek megsemmitésére Roos 1. a’ port még 
megújíthatná; de újabb kudarcz kerülés miatt aligha fogja tenni.

A’ Times következő kivonatot közöl egy maltai levélből a’ 
dögmirigyrül Afrikában! „Utolsó soraimban azt is jelentőm Önnek, 
hogy itt nagy aggódásban voltak a’ cholerának Caíabriából és Szicziliá- 
ból,5s a’ dögmirigynekTörÖkországbóiközeledtén.Ez aggódásmost leg 
nagyobb rettegéssé vált, mivel a’ dögmirigy innen csak mintegy 2 0 0  
angol (40 német) mérföldnyire ütött ki (az afrikai partokon). E* 
szomorú hirt Tripolisból W arrington britt consul jelenté, ki egyszer
smind azon retteg, hogy a’ dögmirigy egész éjszaki Afrikában sőt 
Európa felé is kiterjedhet, melly veszély csakugyan nem csekély az 
Ügyek mostani állása mellett Francziaország és Algier közt, név- 
szerint a’ constantinei dugába dűlt hadszállitvány ’s a’ gyakor közle
kedés miatt az algieri kormányság ’s a’ touloni és marseillei révek 
közt. Vajha elforditná az ég e’ szerencsétlenséget, a’mellynek E uró
pa , mint méltán félhetni, most még inkább van kitűzve mint máskor, 
mivel az utazás gyorsasága miatt mind vizen mind szárazon a’ távolság 
egészen elenyész, ’s a’ legmeszebb országok is úgyszólván szom
szédságba jőnek egymással. Tripolisban a’ rettegés szerfölött nagy, 
és számos személy ügyekezik elfutni a’ dögmirigy elül. —  Midőn 
4 5  év előtt a5 dögmirigy utoljára Tripolisban dühönge, félelmesen 
pusztított ’s egész M aroccoig te rje d t.----

Keletiüdiai hirek szerint Rombayben hadi készületeket tesz
nek az indusok ótalmazására Randschit Sing lehorei szultán ellen. __
Aucklane lord, főkormányzó, tudtára add az ondei királynak, kinek 
széke L ucknow , hogy udvara tagjait változtassa; m elly intésnek ha 
nem en ged n e, a’ kormányzó britt residenst kiildend Lucknowba, ki
az igazgatást átvegye ’s ó  felségét a’ királyszékröl leszólilsa. __A-
zon tervet, mi szerint Keletindiába, a’jó rem ény foka körül gőzha
józás indíttatnék, újólag fölfogták, ’s Atalanta gőzös már útban is 
van. — A’ cantoni hírlapok magasztalva említik Elliot hadnagy vité
zi csatáját egy 2 6  hajóbul álló malayi martalócz haddal. A ’ harczolő 
erők közti különbség olly nagy volt, hogy 4.4 legény harczolt egy 
hajón több mint ezer főnyi katonasággal 2 6  hajón. Elliót először is 
a’ főnök hajóját vévé czélba ’s azt elsüllyesztő, a’ másod-főnök ha- 
sonlag járt, a’ többi 2 4  látván a’ főnökök hirtelen ’s váratlan bukását, 
futásnak iram lotí, ’s futta közben 6 2  kartács lövéssel rongáltatott. 
Az angol hajó csak 2  holtat ’s 12 sebest számlál. A ’ kormányzó El- 
Jiolot azonnal kapitánnyá nevező, ’s érdemjellel ruházá föl, a’m eg
holtak’ családit pedig a’ manillai kormány vevő gondviselése alá 

N É M E T ( Í R S Z  Á G.
A1 sváb Merkúr Darmstadtből febr. 24rö l Írja, hogy Weidig 

protestáns pap Obergleenböl Rajnahessentartománybul, ki fölségbán- 
tás vétke miatt üle börtönben, véget vetett éltének. Minthogy egyéb 
gyilkos eszköze nem volt, egy eltört palaczk darabjaival metszette 
által gégéjét, ’s lá b - é s  kar- suklóin az ereket. Börtön-gondviselője, 
midőn reggel fogházába lépett, már ez állapotban találta, de még é le t
ben. Nem szólhatott. Mig az előhítt orvosok bekötözék, kiadta lel
két. Mintegy 45  esztendős volt; hátrahagy ott egy özvegyet ’s két árvát.

Ugyan a’ sváb Merkúr Frankfurtból f b. 28ról jelenti, hogy az 
ottani politikai foglyokat, számra mintegy tizenkettőt, ugyanazon 
nap éjjelén 12  órakor postakocsikon Mainz erősségbe vitették. A’ 
foglyokat rendeltetésük helyére porosz katonaság kisérte ’s a’ t.

Poroszország minden iskoláiban szembetünőkép csökken a’ ta
nulók szám a, mit a’ kormány azon intéseinek tulajdonúnak: ne tö
rekedjék mindenki tudóssá lenni. Ellenben mindenfelé ipar-iskolák 
keletkeznek; a’ mostani mivelődésés szorgalom szellemében

O L A S Z O R S Z Á G .
Olasz lapok szerint Romából febr. 16ról: „Don Pietro Bona

p arte , B. Luczián caninoi hg fija, kit a’ közönséges törvényszék 
ha lá lra íté lt, ez ítélettől a’ Sacra Consultára hivatkozott, melly a* 
legfelsőbb törvényszék, ’s ez őt tizenhat észt. nehéz börtönre ítélte.
A ’ pápa megkegyelmezett neki, ’s e büntetés-időt örök szám űzésre 
változtatá Rómából ’s a’ pápai statusokból. Az ifjú hg febr. 14kén 
éjjel utazott el két rendőr kíséretében Civita-vecchiába, ott első al
kalommal hajóra ülendő Anglia felé.“ (Livornoból febr. 2 0 ró l költ 
tudósítások szerint Pietro Bonaparte ugyanazon hónap 17én  az imént 
nevezett révben hajóra szállott Amerika fe lé ; tehát nem Angliába.) —

Szerkeszti H e l m e c z y .

A’ velenczei nagy színház: „laF enice“ melly múlt év decemberem 
lángmartalék ló n , nem sokára uj díszben emelkedik fö l, szintolly  
nagyszerű ’s pompás Ízlésben, mint az előtt. Hogy illy hamar 
uj szárnyra kelhet liamvaibul: főleg annak köszönhetni, hogy az i g a 
tóság értéke nagy részére nézve bizlositá az olasz tüzkár-mentesitm 
társaságoknál, mellyek közt van az „ Assicurazioni Generali Austro>. 
Italiche“ is, minek következtében 8 9  ezer p. ft. a’ legnagyobb pon
tossággal kiüzetteték neki.

T ö r ö k o r s z á g .
.A ’ Giornále del Lloyd austriaco Livornoból feb. 20ró l egy 

’levél után kővetkezőről értesít; „Épen most veszünk tudósításokat 
Timisből, feb. l ü g  terjedőket. Minden kalmárhajónak elindulása 
Tunis fele elhalasztatott egy időre azon tudósítás következésében, 
mellyet Pbaramond Marseilleből Genuába, onnan pedig az ide I S  
óra alatt jött gőzhajó hozo tt, melly abban áll, hogy Tunisban tá
madás ütött ki, mellynek áldozatjává lön a’ bey is. Mivel azonban 
e ’ tudósítás csak tengeri utón érkeze tt, minden esetre m ég hitele
sítést vár.“ Mondják, hogy a’ dögmirigy Tripolisban is k iü tö tt, ’s 
veszélyezteti főleg Máltát, melly vele szoros és igen tág kereske— 

> dési összeköttetésben áll. —
Az Oláhországban megjelenő Rumaniai Courier jan. 18kán  

igy ir :  „A ’ dögmirigy több helyen mutatkozott a’ Duna jobb part
ján , ’s hathatós rendszabályok tétettek , a’ fejdelemség megóvásá
ra, Ö Excellencziája a’ nagy pathar azonnal elküldetett az egész
ségi vonalt megszemlélni ’s megerősiteni. Ha az előbbi példákból 
következtetni szabad, minden rem élted , hogy a’ mirigy vonalun
kon át nem lépend. Azon első hirre, hogy a’ dögmirigy llum eliá- 

Sban kiütött, a ’ viddini b a sa ^ ’ várost azonnal körül vétető egészsé
gi vonallal, és a’ Viddin felé vivő országutakon három pontot ha
tározott , hol az utazók tiz napig vesztegleni tartoznak. —  

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Athénéből febr. 48ról Írják az Alig. Z tgban, hogy ő fölsé- 

gök a’ görög király ’s királyné 15 napi utazás után szerenezésen 
megérkeztek febr. 13án. Az egész város örvendő mozgásra serkent 

fényesen fogadá az uj királyi párt. Armansperg gróf, a’ sta tu s- 
kanczellár a’ ministerekkel együtt, még a’ hajón tévé udvarlását, hol 
egyszersmind elbocsátlatási kérelm ét újra benyújtotta, s azt a k i
rály elfogadó. A’ népfolyvástünnepli a’ szerencsés m egérkezést; ö rö
mét neveié azon körülmény, hogy a’ király mind bem enetkor, mind 
az udvarláskor görög nemzeti öltözetben jelent meg, a’ királyné pe
dig későbben szinte görög nemzeti köntöst ölte magára.

Az ország, ’s főleg A thene város, szemlátomást szép ü l,’s a* 
királlyal jött idegenk«re jó  benyomást látszott tenni. —  Minden élő- 
haladásra m ulat, ’s főleg a’ földművelés. Athene *s a’ Pynaeus közt* 
ujab időben kivált, a’ végrehajtott kiszárasztás által sokat nyert. M a
gában Atheneben elég omladék van ugyan, de egyszersmind sok uj 
épület is emelkedik benne. Most négy hónap alatt ötven ház fog te l
jesen elkészülni. A ’ sereg szabályoztatása is jól halad.

O R O S Z O R S Z Á G .
Sz. pétervári lapok szerint az ottani vasut-igazgatóság tudó

sítást adván be a’részvényes társaságnak eddigi munkálatiról, abban 
-oda ügyekszik vinni a’ vállalatot, hogy a’ m egkezdett, ’s mintegy 
egy német mérföldnyi hosszH vasútnak olly irány adassék, melly azt 
képessé tegye az egykor kezdendő nagy vasút előrészévé tenni Sz. 
P é tervár és Moszkva közt. Gerstner ezen vasút épitője Lüttichbo 
utazott, hogy Cockerill úrral közelebb értekezzék egy  Sz. Péter- 
várott fölállítandó nagyvas-gyár iránt, mellyre ott társaság alakult.

A ’ tanácsi újság igy tudósit: „A ’ külföldön tartózkodó 
elbocsátott ő rnagy, Klugen, Eszthland kerületi születés, egy folya
modásban ő föls. a’ czártól engedelmet kért arra, hogy továbbá is 
majnai Frankfurtban tartózkodhassék, ’s gyermekei részire az ottani 
polgári jogot m egszereznie szabad legyen. E ’ folyamodás legfelsőbb 
parancs következtében a’belministerre bizaték megszemlélésül, ki a*t 
vélem énye kíséretében a’ minister biztosságnak előterjesztő. A’ mi- 
nisterbiztosság ennél fogva hozott határozatára ő föls. a’ czár, saját 
kezével következő parancsot irt a’folyamodásra; „Az orosz jobbágy
ságból ki kell rekeszteni.“

A M E R I K A
Utóbbi három év alatt Havannah ’s Matanzasbul (Cuba szige

tén) 3 5  millió, 8 2 4  ezer font kávét hoztak Európába; 4 0  millió
nál többet csupán az egyesült éjszakamerikai státusokbul. —  183(> 
ban 9 5 7  hajó épült az éjszakamerikai birodalomban, mindössze 
1 1 8 ,8 3 0  tonnna terhet biró. Ezek közt 8 8  gőzhajó! —

G A B O N A A R  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.
búza 1 k é tszer. | rozs 1 árpa zab kukur. 1 kai*»

feb. 17én Temesvár 80— 65 1 -  1 — 1 ~  1 42 1 66 1 —

,, 20án Beszterczeb. 100— 82 1 -  1 62 — 55 1 58— 55 1 32 —30 ) -  1 -
„  17án Baja 75 1 -  1 50 1 48 1 30 1 72 1 _

,, 27én N. Kanizsa

ö1
1®

-  1 42 — 38 1 4 0 -  35 1 25 1 60— 50 1 —

mar24én N. Szomb. 82— 70 1 -  í 4 4 - 40 1 39— 36 1 2 9 -  26 1

1 1Ci1

24én Pozsony 94— 80 1 -  1 48— 44 1 4 4 -  42 1 35— 32 1 -  1 _

„ Jóén Pest 106— 83 1 73— 66 1 52 — 46 1 53— 50 1 4 0 -  36 1 90— 73 1 —

P É N Z K E L E T :  Becs, mart.Skán 5 pCente* «tatiiskötelezvény 1 0 4 7 /S ;  4pCentez 
J00 1 5 /3 2 ; 3 pCenles 75 7 /1 6 ;  2 1 /2  pCtes 50 3 /4 ;  I82lki 100 frtoa
kölcsön 142 3 y S ; Becsvárosi 2 1 /2  pCtes bankókötelezvény 00 3 /8  bank

részvény darabja 1304 l /2 .

D UN A V IZ  Á L L Á  S. mart. 9én 3' 9" 9'« tOén 3/ 9" 6'« l ^ n 3/ 7 / 0

Nyomtatja Be i met .
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Itlartzing 15.

F O Ö I j A I, A T: Magyar «■ Erdélyoriaág (kineTexéick ’• iiiegtiistelések; Kraisai Sámuel tanitó*zékbe iktatása; ailahi Jégtiinemény; Toldalagi Fcrcncz gr is- 
kolaalajjiiránya ’a  jutalomdijai. Scitorssky János felebaráti jótékonysága; zágrábi tudósítás; nemzeti muzeum gyarapulta; a1 közelebb mult februarius hónapi 

idűjárat.) Francziaország (köretházi vitatkozások; Dupin beszéde; a’ fr. udvar közbenjárulási ajánlkozta Anglia ’s Oroszország közt;  a Síéclc pőre; eiegy.) 
I’oringá/ia (cortesgyiilési viták; Mercier vallomása.) Spanyolország (titkos cortesülések; hadi készületek; d. Carlos fölszólitása; sxándéklott meggyilkolta
tása körülményei; különféle) Anglia Amerika. Gabonaár. Péazkslet. Dunavizállás.

M A G Y A R  és E R D É L Y O I t S Z Á G .
tr
0  cs. k. felsége febr. 23árol kelt legföns. kabinetirata sze

rint széki Teleky József grófot Szabolcs vármegye főispányát ’s a’ 
m. k, udv. kanczellária tanácsnokát dijelengedéssel titkos tanácsossá 
méltóztatott kinevezni.

Febr. 8ikán költ k. k. leiratnál fogva méltóztatott ó felsége, 
ns Kükíillő vgyében Haller László gr. b. t. tan. lemondásával megü
rült főispáni hivatalra H a 11 er Ign  á c z grt. kinevezni; febr. 22én  
költnél fogva pedig ns belső Szolnok megyében főbírókká szózat
többség állal választott H e rs z é  n y i J á n o s é s  N e m e s  J ó z s e f e t ,  
alispánokká pedig P a t a k i  D á n i e l  és Rá e z  Jó z s e  fet  k. m eg
erősíteni. Érd. Hírad.

Ő cs. k. folsége Ambrózy Lajos temesrnegyei alispánt, cs. ka
marássá nevezni, Brenner Jgnácz udv. tanácsost, titk. statustisztet az 
udv. titkos státuskanczellariánál, a’ Maria Theresia katonai rendje 
kincstárnokát ’s a’ in. kir. szent István-rend keresztesét báróságra 
emelni méltóztatott.

K o l o z s v á r o t t  mart. 2kán Ferdinand főhg. kormányszék, 
egyházi, katonai’s polg. tiszthatóságok és ifjúság jelenlétében tel
jes egyházi diszü gyászmise tartatott bold. fejd. 1 Ferencz elhunyta 
emlékezetére, utána pedig szinte a’ fenirtak előtt a’ lyceumi nagy te
remben, Bánó István törvénytanitó magasztaló beszédet mondott az 
üdvezült cs. és királyra 1) mint Európa békítőjére 2) a’ tudom, mű
vészetek ’s mester», virágoztalása által birodalma boldogsága elő
mozdítójára; 3) mint alattvalóihoz viseltetett szeretető ’s vallásossága 
által dicsőültre. Érd. Hirad.

K o l o z s v á r o t t  mart. 7kén tartatott az unitáriusok fő isko
lájában B r a s s a i  S á m u e l  urnák históriai köztanitó tisztébe iktatá
sa,midőn fejérmegyei főispán Dániel Elek ur mint beiktató főcurator, 
velős beszédében előadván a’ professori hivatal fontos tisztét, az uj 
tanító Brassai Sámuel beköszöntő fontos beszédében kijelelő a’ n e -  
vezetesb történetírókat Ilerodoltól kezdve korunkig le ,  minden idő 
's nemzet historicusai érdemeit rövid hű vonalmakkal rajzolván ’s min
denütt kitüntetvén, mi kölcsönös befolyással volt az idő lelke a’ tör
ténetírásra. Az uj professort az iskola’s tanítói kar résziről főiskolai 
rector-professor S z é k e l y  S á n d o r  fogadó. Érd. Hirad.

M. V á s á r h e l y  febr. 26kán: Korunk dicséretére szolgál 
azon mindkét testvér hazánkban szembetűnő igyekezet, melly a’ 
közjó-előmozditásban kellő részvétnek nem csak penditgetésében, 
hanem valódi gyakorlásában mutatkozik. Különbözők az úlak,mellye- 
ken hazánk hosszas álom után ébredező íijai az elmaradottság kisz- 
tető érzésétől buzditva , inkább sietni mint haladni láttatnak e’ szép és 
nemes czél felé. Legjobban választottak azok, kik az okos mezei gaz
dát követve, előbb készitik el a’ földet, mig vetnének, hogy gazdag 
aratásuk biztosítva legyen. Értem azokat, kik a’ néptömeg isméretei 
czélszerü gazdagítását, de egyszersmind erkölcsi nemesítését, az
az a’ népnevelést tüzék hazafiui törekvésük czéljaul. Ns Marosszéken 
Koronkán , T o l d a l a g i  F e r e n c z  gr. ur, a’ helybeli refor. is
kola-mesteri háznál elkészíttetvén két külön szobát, fin- és leány- 
gyermekek külön taníttatásokra, a’ nem mindig sükeres szóbeli ösz
tönzésen kívül az által kiváná a’ szüléket gyermekeik taníttatására 
serkenteni egyfelől, hogy a’ gyermekeiket iskolába járató szülék
nek úri szolgálatjokból esztendőnként három három napot elenged; 
más felől pedig, hogy azon gazdákat, kik gyermekeik taníttatását e l
mulasztják, megfosztja azon haszontól, hogy tulajdon majorsági ti
lalmas legelőjén marháikat ingyen legeltethessék. Egyszersmind a* 
tanuló gyermekeket buzditandólag, esztendőnként egy cs. arany ju
talmat ajánlott azon tanuló számára, ki közönséges próbatételkor 
arra tanulótársai szavazata szerint érdemesnek Ítéltetik. Ezen kívül 
évenként kiosztandó kétjutalomdijt alapitolt, három és két cs. aranybul 
állót, olly módon, hogy az első különbség nélkül minden koronkai 
székely és zsellér gazda, 2dik pedig csak tulajdon zsellérje közül 
annak adassék, ki becsületes magaviselet, szorgalom ’s ügyekezet 
által magát megkülönböztetve kitüntető, a’ legméltóbbak három 
nem helybeli személy titkos szavazatja által jelöltetvén ki. Csak egy  
év alatt is, a’jutalomdijak már egyszer megtörtént kiosztása után,szem
betűnő e ’ czél-szerinti intézkedések azon következése egyrészrül, 
hogy a’ koronkai iskolában számos nemcsak magyar, hanem oláh és 
uj paraszt (czigány)fiu is tanul sükerrel; másrészről, hogy a’ koronkai 
köz gazdák közt az eddig nem is sejdithetett nemes vetélkedés szép  
fejlődést Ígérő jelei szemlátomásnak. Érd, Hirad.

Z i 1 a h febr. 19dikén; Tegnap estve ritka szép égi tüneménynek 
valánkszemlélőji.8 órakor ugyan is— miután a’fensőbb régióban délről 
éjszakra dühösködó nagy szél,mit szaggatott fellegdarabok sebes futása 
lanusila,az eget tisztára derité — szokatlan világot árasztó fejér fény

emelkedék az egész éjszaki körön kelettől nyűgeiig; hol e két vég
ponton, tüzesen fénysugárok lángolónak fejünk telibe az cg tetőpont
jáig , ’s leszegék a’ most áradott majd enyészdegelő fejér lángszin 
fény tengert; de nem gátolhaíák ollykor a’ néha éjszakról is fellö- 
velő tüzveres sugároknak délre sietőleg áttörését. 11 óra tájban 
kezdett enyészni, és már 12 re , a’ fénylő hajnal lassanként esti 
szürkületté alkonyulván , éjfél barna homálya boritá az egész éjsza
kot. —  Az időjárás itt gyors-változásokon megyen keresztül; a’ de
rült napfényest vastag ködös, a’ íanyhás mérsékletül dermesztő fagy 
gyakran és sebesen váltogatja, ’s változik benne az emberek egész
ségi állapotja is. Ritka, kit meg nem tántorított; aprója nagyja ki
sebb nagyobb mértékben szenved, köhécsel, hurutol, uralkodó 
betegség főképen a’ hurutláz (influenza).

R o z s n y ó  martz. 6kán; Megyénk érdemes fő papja Scitovsz- 
ky János ur hálás érzelmekre buzdítja a’ tanuló ifjúságot azon nemes 
irányú jótétek által, miket azok lelkesítésére ’s épületére fordit. Sok 
szegény de jóügyekezetü ifjút ugyanis, saját fedele alatt egészséges 
táplálékkal, ruházattal ’s iskolai könyvekkel láttat el, a’ városban el- 
helyzetteket pedig szinte az életre ’s tanulásra szükséges szerekkel 
gyámolitja, e’ mellett a* fenálló tanító intézetekben , vizsgálatokon, 
atyáskodva ’s erényre buzdítva megjelen , sőt vasárnapokon maga is 
a’ szent székbe gyakran föllép ’s az ifjúságot lelkes beszédekkel 
serkenti. Az emberiség áldása kövesse nevét!

A ’ p e s t i  j ó t é k o n y  a s s z  o n y e g y  e síi I e t pénztára javá
ra f. e. mart. 7én Pesten franezia hangmüvész Vieuxtemps ur e -  
gyüttmunkálata mellett adott hangverseny 3 4 4  vflol ’s 4 0  kr. ho za 
tiszta hasznuk —

A’ magyar múzeumi pénzgyűjteményt Herrmann Lőwy ezüst-a
rany és drágakő-árus Pesten következő régi pénzekkel gyarapító: Iszür 
egy egészen ép, huszasnyi nagyságú ’s 3 húszast nyomó görög pénzével 
Ptolemaeus Lagus aegyptusi királynak, Nagy Sándor egyik vezérének 
’s uralkodásban utódjának. A’ pénz homloklapján (avers) kettős fej, 
hátulsó részével összeillesztve, Ptolemaeus Lagusé ’s gyanithatólag íiáé  ̂
liátfelén (revers) mennykőn álló sas. Felírás: B A 2 Í A E U 2  IL L 'O A E  
M A I O I ;  valódi régi, kétezer évet felülmúló pénz, melly az európai 
pénzgynjteményekben ritkán fordul elő. 2szor egy jó ’s ép rézpénzével 
ifjabb Ptolemaeus Lagus aegypt. királynak. Homlokfelén : a’ király ko
ronás feje; hátfelén: rnennykőn álló sas. Fölirás B A 2 I A L U 2  P T O -  
A E M A L t í l .  sszor Egy később időkori, Ptolemaeus Lagus aegyptusi 
király rézpénze. Homlok felén: a’ király koronás feje; hátfelén: 
B A 2 A A 1 1 2 A  K A E U P A T P A 2 :  mellképe a’ világ szerte hires szép
ségű Kleopatra aegypt. királynénak. Ritka pénz. 4-szer egy igen kicsiny 
rézpénzével lső Ptolemaeus Lagusnak, közönséges felírással, király 
fejjel, ’s villámon álló sassal. 5ször Augusztus római czászár ezüst 
pénzével, mellynek homlokfelén AUGUSTUS CAESAR felirat, 's Augus
tus császár mellképe; hátfelén: egy fenálló Fortuna istenasszony, job- 
jában kormányevezót, baljában egy halat tartva; lábai alatt e’ megrövi
dített felírás: ACT. t. i. Augustus császár ’s hajóhada főparancsno
kának Agrippának az actiumi hegyfok körül Marcus Antoniuson ’s Kleo
patra aegytusi királynén, nyert tengeri győzedelmi emlékpénze. 6szor 
Augustus czászár római rézpénzével. 7szer Augustus császár görög 
feliratú rézpénzével. Sszor Cajus Caligula császár római rézpén
zével. 9szer M. Aurelius Cams császár görög feliratú pénzével. lOszer 
idősb Philippus császár görög feliratú rézpénzével, melly az aegyp
tusi alexandriai pénzműhelyben készült, llszer  tizennégy darab kü
lönféle római császárok ezüst pénzével: I2szer tizenhét darab réz- 
pénzzei különféle római császároktul. —-  Haliczky Antal; a’ nemzeti 
muzeum első őrje. —

Z á g r á b .  Gospichbol Írják, hogy ott febr. 2 7én ment végbe 
azon aranydijak ünnepélyes kiosztatása. mellyeket ő fölsége az izachichi 
ütközetben magokat vitézül viselt határőrkatonáknak jutalmul rendelt, 
’s egyszersmind a’ múlt évi összeíráskor ujdon beirt legények zászló 
alá esküvése. — A’ dalmátziai posta mély havak ’s folyvást erősen futt 
(Bóra) szól miatt útját rendesen nem folytathatá. —

Múlt febr. hónapi időjárás a’ budai csillagász észrevételei sze
rint: légmérő legmagasb állása 28 h. 1 v., 194 (7én); legalacsonyabb 
26 h. 10 v., 058(24én); hévmérő legmagasb állása -j- 5# , 3 v. (22kén); 
legalacsonyabb — 8„, 3 (edikán)- legnagyobb kíilonség a’ légnyomás
ban : 15 h. ,136; a’ légmérsékben: 13a,6. —- Az időjárás e’ hónapban 
nem annyira téli szigorságu , mint komor, rögtön változó, nedves és 
ködös vala majd egész Európában, mellyhez az időjárási évkönyvek 
kevés hasonlót mutathatnak. A’ légmérő állása általában igen magas 
volt ’s változásai mohók, de nem gyakoriak. A’ hévmérsék annál ingé- 
konyabb, a’ hónap kezdetétül I2eig meglehetős hideg, ettől kezdve 
szökelló ’s gyakran változó, de sokkal enyhébb. Rendkívüli jelenetek 
nálunk nem mutatkoztak; 3 nap volt egészen felhőtlen, 16 egészen fel
hős; 24 ködös, 15 sűrű köddel borítva; 2 esős, 5 havas. Uralkodó szél 
éjszaki, Zivatar nem volt; erős szél is csak egyszer.

P e s t :  Az előbbi rögtön beállottnehánynapi zord hideg ta
vaszi enyhhé változlával, hajóhidankat martzius 13kén ismét be
rakták.
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A’ követházban febr. 2 5 .kérelmek nyujtattak be azon rendszer 
ellen,inellynélfogyást a’kőszéni várna’ bevitelnél égövek szerint vala e l
határozva, ’s megtörtént, hogy a’ kőszén más vámdij mellett vitetett 
Rouenbe más mellett Nantesba’s Bordeauxba. A’ biztosság azt ajánlot
ta, hogy a’ kérelem a’ pénzügyi’s kereskedési ministerhez utasittassék, 
melly utasitást e’ministerek el is fogadák. Jaubert nyakasan védelmezé 
az égövi rendszert, Harcourt pedig hathatósan megczáfolá előadását a- 
zon jegyzéssel, hogy ezen rendszert a’ nemzeti iparra nézve lehe
tetlen czélszerünek nevezni, mivel annak valamennyi iparüző gyártó 
’s kereskedő a’ tengermellék minden vidékiről, ’s városiból, úgy 
szinte Parisból, ’s a’ szomszéd megyékből hathatósan ’s panaszkod
va ellenmondónak.

A’ követház febr. 2 a én »’ nemzeti őrséget tárgyazó tö r
vényjavaslat vitáját folytató’s végzé. A’ 20ik czikket, melly minden 
nemzeti őrnek kötelességül te s z i , hogy egyenruhát szerezzen ma
gának , több oldalról ostromlók, ’s ezek közt Garnier Pages i s , a - 
zonban szózat-többség mégis elfogadó. Miután valamennyi czikket 
meghánytak, a’ törvényjavaslatot egészben 1 9 3  szóval 74  ellen fo
gadák el. —

Az úgy nevezett (polgári ’s katonai vétkeseket) elkülönítő 
törvényjavaslat vitájára, melly február végére vagy inartz. elejére vala 
kitűzve, már negyvenhat szónok iratá be magát, mit minden szólani 
akarónak a’ megtartandó rend végett tenni kell. A ’ javaslat mellett 
csak 10 , ellenepedig 3 8  szónok jelentkezett. A’ Jour, du Commerce 
azt mondja, hogy soha olly buzgóság a’ beiktatásban nem mutat
kozott mint ez úttal. Argenson és Golbery, kik a’ javaslat ellen 
szándékoznak szólani, már 4  órakor ott voltak, ámbár a’ követház 
hivatala csak G órakor szokott megnyittatni.

Miután a’ kövelház feb. 28kán a’ nyugoti katonai ország
utakat tárgyazó törvényjavaslatot, melly azok fentarlási költségit 
f  részben a’ statusra, -ban pedig a’ m egyékre ró ja , 2 3 5  szóval 
3 0  ellen elfogadó, az úgy nevezett elkülönző (disjonclion) törvény- 
javaslat vitája nyittatott meg. Azonnal eihagyá Dupin elnöki helyét, 
’s a’ szószékre lépett e’ javaslat ellen elmondani beszédét. Többek közt: 
„Főleg három dologra kell Önöket figyelmeztetnem, hogy büntető 
törvénykezésben a’ megpörlés elválaszthatlak azután az egész pörnek 
össze ’s egybefüggőnek is kell lenn i; végre, hogy az úgynevezett 
természetes bíró legbiztosabb. A ’ megpörlés elválaszthatlansága attól 
függ, hogy a’ vétek olly tett végbevitele legyen, melly mindazon vádbeli 
körülménnyel együtt lé tez , mellyekből eredt. Itt csak egyetlen drá
máról van szó, mellyben minden közös, a’ meggyőző okok, ’s esz
közök, a’ védszerek, az ítélet okai, az elitéit ügy egysége azon 
véleménnyel, melly a’ közönségben róla támad. Az elválaszthallansá- 
got olly szükségesnek vélték, hogy ugyanazon vétségnél nemcsak 
külön nem választották a’ gonosztevőket, hanem ha összefüggő volt 
a’ vétség, együtt ítélték is meg őket. A ’ természetes bíróság abban 
áll, ha kiki magához hasonlóiul ítéltetik, ’s mivel a’ statusban min
denki polgár: ha minden ember saját polgártársitől Ítéltetik meg. 
Ott, hol a’ törvények keveset gondolnak az emberek szabadságával 
’s jogaival, ezen elvet, t. i. a’ term észetes biróságét, gyakran m eg
sérthetni, meg is sértették m ár; de jegyzésre m éltó, hogy az 
elválaszthatlanság elvét még akkor sem sértették m eg , midőn minden 
más elvet megtagadtak. Voltak idők, mellvekben a’ védelmi szabad
ság megsértetett, de nem találhatni időt, mellyben az elválaszthatlanság 
elve megtámadtaíott volna. M ég akkor is, midőn a’ törvényhatóságok, 
mint az emberek , külön osztályokra voltának különítve , midőn az 
udvari emberek, egyháziak, nem esek, polgárok ’s parasztok, kü
lön törvényszékkel, és saját szabadilékos biráikkal bírtak, midőn 
királyi, egyházi, uradalmi, tud. egyetemi ’s egyéb számos törvény- 
hatóság létezett, mellyeknek összeütközésekor term észetesen a’ biró- 
ság-vólasztás könnyilése végett méltán jöhettek volna a’biráskodás e l
különítésére, de az még akkor sem történt.“ Dupin azután bőven m eg
mutatja, mikép ugyanazon egy ügyben vádlottakat egymástól el
választani, ’s külön m egítélni, a’ józan ésszel ellenkezik. E zen elv 
az egész franczia büntető törvényhozás történeteiben meg is tarta
t o t t , ’s azt csak XI. Lajos sértette meg rövid időre; ellenben szám 
talanszor m egtörtén t, hogy a’ katonatiszteket is rendes polgári tö r
vényszékre utasították. M ég a’ pairkamra is az elválaszthatlanság elve 
mellett maradt 1829ben. „Mólé , úgymond, akkori tudósításában azt 
mondá, hogy különben a’ pairkamra majd egész Francziaorszógot 
Ítélendő lenne. E ’ kifejezés az akkori kormányra nézve épen nem 
volt hízelgő; ez annyit jelente, hogy egész Francziaorszógot m eg
bírálhatná ő. Midőn egész Francziaorszóg a’ dologba avatkozott, a’ 
pali-kamarának semmit sem  lehete Ítélnie, mert ő maga m egitélte- 
tett. (A ’ középben : Oh! oh ! ez igen kem ény!) Én nem akarom azt 
mondani, hogy a’ pairkamra tömegestül megitéltetelt; de m égis 76  
pairt kirekesztőnek belőle. (Elég! elég!) Én azt mondom, e ’ kife
jezés boszontás vala, azt mondván, hogy egész Francziaorszógot 
ítélni fogja a’ pairkamra; m ert ha egész Francziaorszóg beavatko
zik akkor, mint azt később tévé, e ’ politikai test, inellyet pairkam- 
rának neveznek, megbukandó vala’s a’ t. Most bizonyos, hogy a’ 
katonák örömest engedelmeskednek tisztjeiknek ’s barátságban é l
nek a’ polgárokkal. Panaszokat hallhatni ugyan az előmenetel utón vá
gyódás skapzsiságellen; de hisz ez mindenütt így van! középszerűség, 
törpeség,pulyaság, érdemetlenség mindenütt szemtelenül’s kérkedve á- 
hilozik lő méltóságokra, nem csak a’katonaságnál. Azt mondják, hogy

az esküiteket nem jó szellem lelkesiti; de ha ez úgy van, akkor 
a’ kamráról is hasonlót mondhatni, mert választóji nagy része es- 
küttekből áll. A’ strassburgi eset azonban kivétel, mellyet nem 
menthetni ugyan, de a’ melly könnyen magyarázható onnan, hogy 
a’ pert elválasztották ’s a’ fővétkest elbocsátották. E zért tehát a' ki
vételt általányos szabállyá szükség e tenni ’s minden pórt elválasz
tani? — Különben is a’párisi júniusi napok után az esküitek szigorúb
ban ítéltek, mint a’ hadi törvényszékek, ’s Pépint, későbben Fie- 
schi társát, akkor egy katonai törvényszék fölmenté.“ —  Végre elő
terjesztő a’ szónok maga még a’ perek elválasztása ellenszegülő  ne
hézségeket is. „Ha a’ hadi törvényszékek gyorsabban Ítélnek, mint 
a’ polgáriak, mikép fog történni a’ szembeállítás? M ert ha az elitéit 
katonákat előbb agyon lövik, akkor a’ polgári pörben fontos tanuk fog
nak hiányzani; ha pedig a’ katonai végrehajtást elhalasztják, akkor 
az elitéit katonák hónapokig halálos rettegések közt maradnak. Az 
ügyvéd természetesen az esküttszék előtt megtámadni lesz kénytelen 
a’ hadi törvényszék Ítéletét, mellyet a’ statushatalomnak mintául 
kell előmutatni. ’S ha p. o. négy vádlott társ lenne összeesküvés 
miatt, három polgári ’s egy katona; m eglehet, hogy a’ katonát e l
itéi nők, a’ polgárokat fölmentenék, ’s igy a’ katonának meg kellene hal
nia, mivel egyedül összeesküvést k oho lt, ’s a’ t.

Mártz. 2án Lamartine szólott a’ törvényjavaslat mellett. Utána 
Charamaule az elkülönítés ellen. —  Lamartine sürgetve inté a’ h á 
zat: fogadná el a’ törvényjavaslatot, mellyet ő ugyan nem kíván 
állandónak, de mellyet a’ szükség sürget. 0  minden zendülésnek e l
lensége, de még is nagyobb ellensége a’ katonai, mint a’ pórsági 
zendülésnek. A’Temps szerint Royer Collard, Lamartine beszédére azt 
mondotta: „Az legkeményebb beszéd a’ törvény e llen , mellyet 
hallottam.“ Mondják azt is , mint a’ Temps bizonyítja, hogy Luxem 
bourgban (a’ pairkamrában) a’ törvényjavaslattal nincsenek m egelé
gedve , ’s a’ t.

A ’ M essager szerint a’ franczia kormány Barante követe ál
lal Sz. Pétervórott közbenjárását ajánlotta a ’ Vixen hajó elfoglaltatása 
miatt Anglia és Russzia közt támadt nehézségek kiegyenlítésére ; 
de az orosz kormány azt válaszoló, hogy mivel ez azon jogok kor- 
láti közt történt, miket neki a’ drinápolyi szerződés adott, h iedel
me szerint, Angliának semmi elégtétellel nem tartozik.

A’ 4 0  frankos sajtó az „idősb“ sajtónak sok bajt okoz,’s tetem es 
áldozatokra kényszeríti azt, ha versenyt akar vele futni. A’ jour. des 
Débats, ’s a’ Gazette de France martzius 1 tői fogva nagyobb alak
ban jelennek m eg, majd hasonlóan az angol lapokhoz; e ’fölött a’ 
beiktatási illeték i j  frankról 1 frankra szállott. E z utóbbit a’ Cou
rier, Constitutionnel, Temps ’s a’ t . , is kénytelen majd ten n i, a- 
nélkül azonban, hogy alakjokat változtassák, melly már kivált a’ 
Tempsnál úgy is igen nagy. —  Részint e ’ körülmény, részint az , 
hogy a’ Jour. de Paris, mióta Fonfrede szerkesztése alá jutott, gyors 
léptekkel vágtat a’ korlátlan hatalmú kormány fe lé , heves vitát támasz
tott közte, s’ a’ J. de Débats közt Egyik utóbbi számában többi közt igy 
kelki a’ J. d. Debats a’ J. d. Paris szenponti ellen : „M ig a’ kamrában 
valamint a’ többség, úgy az ellenzés is azon dolgozik, hogy az 
lS 3 0 k i  charta ígéreteit teljesítsék, az újabb sajtó ném elly organu 
mai azt hiszik , hogy egyedül ők értik az 1830k i monarchia való 
érdekeit, ’s e ’ képzeletben föltették m agokban, hogy valamennyi 
legszentebb status-iutézvényinket egyenként megrendítsék. T eg
nap a’ sajtót, ’s annak szabadságát támadók m eg , ma pedig a’ nem 
zeti őrségre rohantak. Olly intézvényt, melly szükség idején a’ charta’s 
a’ júliusi monarchia legszilárdabb támasza volt, szitokkal, rágalom
mal, sőt megvetéssel halmoznak. Kigunyolják a’ nyilványos rend 
illy nagy seregét, melly P errie r Kazmér szavára mint egyetlen 
egy férfi kelt föl a’ törvények ótalmára. Azon törvényjavaslat, 
melly e ’ pillantásban a’ követházban vita alatt forog, a’ nemzeti ő r
ségnek a’ tartósság és állandóság hijányzó biztosítékait fogja m eg
adni. ’S mit mond arra majd a’ Jour. de Paris? „„A nnál roszabb a’ 
törvényre nézve! A’ nemzeti őrség már úgy is igen sokáig é lt ,  ’s 
ideje, hogy benyújtsa elbocsáttatási kérelmet. E zen intézvény nem 
csak haszontalan,hanem költséges, rongáló , kiállhatlan is ’s leg
följebb is arra való, hogy a’ polgárok nyugalmát, vagy házi é rd e
keit háborgassa! „„M i valóban zavarban vagyunk, mi szóval 
illessük a’ rágalmazás, elnem zetlenedés ’s minden politikai é rz e 
lemtől megválás e ’ hihetlen ’s boldogtalan szellemét. M elly külö
nös hódolás és hűség, a’ monarchia m egerősítésére leghűségesb , 
legszilárdabb gyámolátol akarni őt m egfosztani! Milly furcsa haza- 
íiság, kárhoztatni ’s megfosztani az országot azon intézvényeitöl, 
mellyek voltak eddig ’s lehetnek ezután is ótalma ’s védelm e! “ —  
Azt mondják, Schramm tábornok egészen meghasonlott a’ ministe
riummal , ’s a’ 8ik katonaosztály neki ajánlott parancsnokságát el 
nem fogadta.—

A’ m arseillei Garde National arról tudósit Alexandriaból jan. 
3 1 rő l,  hogy a’ porta és Mehetned Ali közt az öröklés tárgyában 
történt alkudozások kívánt véget értek ’s a’ porta elismérte Ali n em 
zetségében az öröködést a’ basa valamennyi mostani birtokira nézve.

Mehetned Ali a’ franczia kereskedőkre nézve is leszállító n é 
melly kereskedési ezikkek vámját, mint az angolokra nézve már 
előbb. Azonban a’ vámtisztek az ez iránt kibocsátott fermant nem 
tartották m eg, ’s magasb vámot szedtek, mint kellett volna. A’ 
M oniteur most jelenti a’ kereskedőségnek, hogy e' nehézségek 
is elhárítlatak. —
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A’ M oniteur febr. lé n  költ kir. rendelést közöl, melly az or

szág tengeri hatalmát meghatározd, Béke idején ugyan is annak 
számlálni kell- 4 0  linia v. vonal-hajót (lO et 1 5 0  álgyúval, lO et 1 0 0  
algy. lo ö t  9 0 e l, 5öt 80al.) 5 0  fregáto t, (17et öOel, 17et 40el ;) 
kisebb hadi naszádot 2 2 0 al; mindössze 3 1 0 et. A’ liniahajókbul min
denkor 2 0 ,  a’ fregátokbul 2 5 ,  a’ kisebb hadihajókbul valamennyi 
mindenkor lengőn ’s vitorla-készen tartassák. A’ nem lengőn tartott 
2 0  linia-hajón ’s 25  fregáton kívül még 13 vonal-hajó és 10 fregát 

gyen a’ gyárokban tartalékul.
Hivatalos tudósítások szerint a’ gályarabok száma a’ bagnok- 

ban most 7 0 0 0 re  m egyen ; kik közül 2 7 0 0  Brestben, 1 1 0 0  Iloche- 
fortban, 3 2 0 0  Toulonban. E ’ vétkesek tartási ’s őriztetési költ
sége 2 ,1 0 3 ,9 0 0  frank ; munkájok jövedelme pedig csak 2  1 8 ,000  fr.

Midőn néhány hónap előtt a’ vigdal-játékban a1 „Postillon de 
Lonjumeau“ először adaték, e’ játékszín igazgatósága rendeléseket 
telt, hogy Schlesinger Móricz ú r, hangmüvek ’s egy hangászati ú j
ság kiadója be ne bocsáttassék. Schlesinger többféle jeggyel m eg
próbáló m ég is a’ bem enetelt’s mindenkor más más ürügy alatt visz- 
szautasíttatott. E gy előhítt rendőr-biztos Schlesinger kértére a’ 
jegyszedő megtagadását fö ljegyzé,’s a’ dolog pörre került Crosnier 
színház-igazgató  ellen, mellyben a’ kereskedői törvényszék fe
bruár 27 én  ítéletet hozott. Schlesinger kárpótlást követelt, mivel 
a’ visszautasítás által meggátoltatott Adam müvét kritikai lapjában 
megbirálhatásátol ’s a’ hangműnek hallhatásától, ’s inegítélhetésé- 
tül. A ’ törvényszék Crosnier urat 5 0 0  frank kárpótlásra ’s a’ költsé
gek m egtérítésére íté lte , egyszersmind nyilatkoztató azon e lv e t, 
hogy színház-vállalónak nincs joga valakit színháza meglátogatásá
tól eltiltani, vagy vendégei között különséget tenni. —

P O R T U G Á L I A .

A ’ cortes utóbbi üléseiben folyvást a’ thrónbeszédre adandó 
válaszfölirás volt vitatkozás alatt. Szóba jött; valljon megemlítsék e 
abban a’ guerillák garázdálkodásit, ’s a’ migueliták kiirthatlanságát. 
Ju iz Sanches megtámodá a ’ kormányintézkedési hiányt, ’s nem 
csudólkozék, ha a’ nép itt ott rendetlenül cselekszik ; ha a’ katona
ság kellő szolgálatot nem  teh e t, ’s igy a’ guerillák pusztitásinak 
vége nem szakad. A’ nép nem bírja,  úgym ond, a’ terheket; adó
ját nem fizetheti, mert keresete nincs, ’s nem is lehet olly körül
mények közt, midőn vagy fegyvert kell ragadnia önvédelm ül, vagy 
pedig házát ’s gazdaságát odahagynia, hogy Remechido csordádul 
menekhessék. A’ katonaság szinte nem üldözheti az ellenséget jó 
sikkerei, m ert sem ruházata sem élelm e, ’s ha valamelly helység
ben megszáll; vagy üresen találja az t, vagy olly ínségben annak 
lakosit, hogy tőlök. épen semmi táplálékot nem nyerhet. Sabroso , 
mellőztetni kívánta ez alkalommal a’ guerillák ügyének vitatását, 
mint nem a’ thronbeszédi válaszföliráshoz tartozót. Samora e llen 
ben azt igyekezett bebizonyitni, hogy igen is oda tartozik, ’s külö
nös czikkben elő is kell ezt a’ válaszfölirás folytában terjeszteni, 
sőt a’ hegység! v idéket, mint a’ migueliták fészkét, előleg is ostrom- 
állapotúnak nyilatkoztatni. 0 ,  úgym ond, nem nagy nyomosságu- 
nak tekinti ugyan Rem ecliidot, de annyival figyelemre méltóbbnak 
a’ nem zet ingatag állását ’s a’ kereskedési közlekedés megszakadoz- 
tát. Az igazságminister hasonlag vélekedett, azt jegyezvén m eg , 
hogy csupán a’ corlestiil függ a’guerillák elpusztítására hathatósb esz- 
közökhez folyamodni; hogy a’ m inisterség e ’ miatt épen nem érde
mel szem rehányást, ’s hogy a’ válaszfölirásban külön czikkre nem 
tartja érdemesnek a’ tárgyat. Roajo , ki maga isharczolt Remechido 
e llen , nagyobb nyomosságunak tekinté őt, mint az előtte szólották, 
’s példákat hozott föl, mikép napról napra jobban ragaszkodik hozzá 
a’ nép. Taipa gr. ellenben azt nyilatkoztató, hogy Remechido csak 
halálfeje már a’ zsarnokságnak Spanyolországban. A’ mi most itt 
történik, az megtörtént már a’ Stuartok buktakor Angliában; s’ ek 
kor elmondá az egész történetet. Utána Barjona kelt föl s’ azt állí
tó: mindenekelőtt három dolognak kell véget vetni, t. i. a ’ rab ló k , 
fejetlenségre törekvők,’s m iguelpártiaknak; ellenkező esetben oda 
juttatná e ’ zavar’s rendetlenség a’ népet, hogy nem törődnék az al
kotmánnyal, melly neki, sem szem élyesem  birtoka iránt nem  nyújt 
bátorságot. 0  a’ portugálokat jó nem zetnek ism eri, ’s tapasztald , 
hogy a’ zsarnokság megdöntése után senkit nem engedett üldözni: 
a’ kormány tette csupán magát akkor vétkessé; hogy magányos 
bosszulásokat követett e l ,  ’s megöleté ’s földulatá azokat, kiknek 
pénzük volt. —  A’ hosszas vita azzal végződék, hogy a’ guerillák - 
rul nem alkotnak külön czikket a’ válaszfölirásban.

A Biario do Governo íebr. i  3ki tudósitása szerint M ercier 
többszöri kihallgattalásábul az tetszik k i, hogy a’ fogoly koránsem 
élete ellen tört a' hgnek, hanem csupán m egszégyenítésül akará az 
utczán kővel megdobni. Ugyan ezt nyilványitá előbbi jóltevője gr. 
Saint-Leger da Yremposta előtt is, kit magányos beszélgetésre ma
gához kérete. Valló azt is, hogy igen szokszor járt bizonyos ház
hoz a’ St. Jozé utczában , hol nagy társaság szokott összegyűlni, ’s 
többnyire fiatalságból, kik a’ királyné ellen nem csak szavaltak, de 
olly terveket is készitgettek, mellyek valósítása sokkal több lé lek - 
erőt ’s bátorságot kíván, mintsem azt portugáliak végrehajtanák, ’s 
mellyre csak franczia s z í v  képes magát elszánni. M ercier Porto ostro
makor franczia ezredben szolgált ’s tisztségre lépett, ’s viselete miatt 
soha sem volt ellene kifogás. M ég csak 2 7  észt. Nagy lelki éber
séggel bir; minden kérdésre hideg vérrel válaszol; nem mutatja

legkisebb jelét is tébolyodtságnak , mint ezt róla eleinte hirlék. Nem 
titkold el többiközt azt is, hogy az 58ik fr. sorezredlül szökevény- 
kép illőit el, azért, hogy Lajos-Kilepnek hűséget ne kelljen esküdnie, 
mint szilárd legitimistónak’s Károly családja pártolónak. Azon kérdésre: 
miért állott a’ királyné hadsergébe, hol az ő elveivel egészen ellen
kező szempontok uralkodnak? azt feleié, hogy erre őt idegen h a 
talom beszélte, a’ nélkül azonban, hogy vele politikai ezélzut lett volnv 
összekapcsolva. M ég eddig nem valósult azon hir, hogy halálra Ítél
ték , ’s reméllhető, a’ herczeg közbejárultára kegyelmet fog nyer
ni, s’ legfölebb is mint közkatonát valamelly afrikai gyarmatba kül- 
dendik. —-

S P A N Y O L O R S Z Á  G.
Madridból febr. 20ru l következőleg ir egy levelező : A’ cor

tes tegnap ismét titkos ülést tartott, mellyben igen epés kifakadó - 
sok történtek ama’ gondatlanság miatt, m iszerin t Mancha olly fegy
vertelen hagyaték, hogy maga e’ körülmény is eléggé fölbátorilha- 
tá a’ carlosiakat annak megrohanására. A ’ m in isterek , szokás sze
rint, azokra is csak puszta mentségek ’s ígéretekkel válaszoltak, 
erősítvén, hogy már rendeléseket tőnek az ellenség utóbbi berohanha- 
hatásának meggátlása végett. De csupa jóakarat nem segíthet a’ ba
jon. Czélszerü m unkásságnak,intézkedésnek kell hozzá járu ln ia , mit 
azonban nem igen gyakorol a’ ministerség. Balfogási közé tartozik 
többi közt Narvaez iránti bánásmódja; de őt csakugyan szám üzék, 
’s igy most minden esetre hibának kell tekinteni, hogy Lopez, mig 
ő maga a’ carlospórti csapatokat üldözi, Cuenzában Narvaezt teszi 
helyettes parancsnokká a’ rá  nézve számkivetési városban. —  M ég 
a’ héten , mint m ondják, elibe terjesztendik a’ cortesnek az alkot
mányrendezési javaslatokat; holnap pedig az olly régóta várt pénz
ügyi számadásokat. Ezekbül, hir szerint, iszonyú nagy hiány tűnik 
ki, mellyet hasztalan ügyekeznek palástolni, de nem kevésbbé hasz
talanul kiegészitni is. Beszélnek győzelem rül is, mellyet a’ királyné 
csapati, név szerint Zainora-zászlóalj Ouintanarnál, Manchában, az 
ellenségtül vivott; mások azonban azt gyanitják, hogy ez csak a’ 
cortes számára készült sürgöny hirlem énye, ’s koránsem  igaz. Való 
u g y an , hogy Cabrera visszavonult, de ez nem a’ mi sergünk vitéz
ségének tulajdonítható: hanem saját katonai viseletének következ
m énye, mi szerint d. Carlos azon parancsának, hogy Madrid ellen 
nyomuljanak, elenszegültek, azt nyilatkoztatván, elég  sokáig bolyong
tak hazájokon (szülötte földjükön) kívül Gomezzel id e ’s tova, ’s mind 
azon keresztül kosul járásnak m ég sem lön egyéb következménye 
mint Ínség és sanyargás. Úgy látszik azonban, hogy maga Cabrera 
sem bosszankodott ez ellenszegülés miatt, m ellyet ha katonáji n em ese- 
lek eszn ek , Madrid alatt ő is veritékezhetett volna. A ’ carlosi had
vezéreknek meg van sajátnemü fenyitékjök; de vannak hadicseleik 
is, mellynek d. Carlos uj példáját adá Andoinban febr. iOkén költ ha
tározatában, mi szerint azon m eggyőződését nyilványilja, hogy a’ 
portugál segédseregegyrészecsakkinszeritve szolgál Spanyolország
ban a’ királyné ügyét gyámitólag, ennélfogva azon biztosítást adja külön 
hirdetményben minden őhozzá pártolandó portugál tisz tnek , hogy 
ha legénységgel áll zászloji alá; ezek sokaságának megfelelő e lő 
léptetésre számolhat; ha pedig csak m agányosan: m egtartandja előbbi 
rangját. Illy eszközhez folyamodni sergei szaporítására: csak erő t
lenség vagy bizodalmatlanság tanujele.

Madridi lapok szerint febr. 2 0 r u l , a’ külügyi minister tilal
mat bocsátott az idegen udvaroknál levő spanyol követekhez ’s fő- 
biztosakhoz : ne erősítenék meg aláírásaikkal az idegen országokban 
tartózkodó olly spanyolok iratait s okleveleit, kik az 1812ki alkot
mányra m egnem  esküitek. E ’ parancs nagyon is szem beötlő; olly 
időpontban lévén kibocsátva,midőn épen az alkotmánynak kir. rendele
tek közé szorongatásával, ’s egy tábornoknak (Lorenzonak) törvény
szék elibe állításával foglalatosak, azért, mivel ez Cuba szigetén 
az alkotmány mellé esküvék. —  A’ hadminister nyavalygása miatt 
Chacon ezredest adák mellé segédül al-országtitoknoki ranggal. Lu
jan és Valié ministeri biztosak tudósilási nem kedvezők; a’ királyné 
hadvezéri közt m ég nem állott egészen helyre a ’ szent egyetértés, 
noha különben a’ hadi készületek nagy részint végezvék. A ’ fran
czia kormány részérül is pattantyusság ’s gyalog sereg  van már á l
lítva a’ S aint-Jean de Luzbe vivő utón, hogy az ütközetnek mint
egy szemtanuji lehessenek, ’s ha talán a’carlospártiak golyóji fran
czia földre hullanának,ők is vísszatüzeljenekrájok.Hire van egyébiránt 
hogy d. Carlos azon nem várt esetre, ha az angol lőszereknek fran
czia tartományon keresztül szállittatása m egengedteték , bizonyosan 
tüzelni fog a’ hidra, ’s ha e ’miatt a’ francziák ellene fordítanák ál- 
gyuikat, nyomon viszonzandja lövéseiket, bármi következzék is abbul. 
Ennek azonban mintegy elejét vermi akarólag , ellenmondást in té
zett az angol-spanyol lőszereknek franczia tartományon keresztül 
bocsáttatása ügyében. De készült egyszersm ind ennek foganatlansá
ga esetére is, m ert a’ baski tartományokban minden fegyverfogha- 
tót fölfegyverze, asszonyaik pedig önként csatlakoztak a’ zászló
aljakhoz , hogy majd a’ csatatéren lőszert szolgáltassanak k éz h ez , 
a’ m egsebesülteket pedig ápolásuk alá vegyék. Látszik ezen intéz- 
kedésbül, mennyire fél d. Carlos a’ legközelebbi csatáiul, mellynek 
jó következését leginkább csak a’ christinók késkedése rem élheti 
még a’ carlosiakkal,' kiket némileg annak em lékezete is bátoritgat, 
hogyaz angol sereg Fuenterrabiánal m ár egyszer megfutamult. Az 
ütközet elhaladtának a’ christinók részérül azon okát adják, hogy a’ 
tenger háborgó lévén, az angol gőzhajók Bidassoában kiszállitha-
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tásának nem kedvessé. A’ megtámodást azonban, úgy hiszik, 1 eg föl eb b 
is 3 — 4 nap múlva bizonyosan elkezdik. Evans tábornok és Jare- 
guy osztálynok már fölszólitást is intézlek Guipuzcoa lakosihoz* 
mellyben velők a’ táborozás kezdetét tudatják ; Sarsíield pedig napi 
parancsot bocsáta közre Pamplonában febr. 17én, mi szerint osztá
lyának m eghagyja, hogy minden pillanatba^ kész legyen ind-ulásra. 
Számos kiváncsi tódul naponként St. de L uz, Urrugue, B ehobia’s 
Hendaye vidékére; minden kis eseményt vizsga szemmel néznek’s 
egy hírnök keresztül utazása ezerféle gyanitgatásokra nyújt alkalmat. 
Tömérdek szem tanúja lesz Fuenterrabia és Írun bevételének , ha t. i. 
az angol-spanyol sereg csakugyan meghódíiandná azokat. A’ király
né hadserge , mint mondják, három részre oszoltan munkálnod. Az 
első, gyámítva a’ Hendaye előtt horgonyzó gőzösektől, Fuenterra
bia ’s írun ellen nyomul; 2ik az ariamendi halmokon fölállított ear- 
losi álgyu-telepeket foglalja-el; 3ik jobb oldalrul fog kiterjeszkedni,
’s Espartero segítségével Azpeitiát fékezni.

A ’ Mémorial des Pyrenées szerint, összeesküvést födözlek 
föl Segorbiában, minélfogvást a’ város előbbkelőinek nagy része bör
tönbe jutott. —  A ’ cadixi katona-kórházakban még mindegyre dü
höng a’ hagymáz. —  A’ madridi esküttszék nem találta elégséges 
oknak az Espanol m egpörlésére a z t , hogy czikket közölt Spanyol- 
országnak Angliával alkudozásárul Cuba sziget átadása ’s vétele i- 
ránt. —  A’ párisi spanyol követ, mint mondják, utasítást kapott 
a’ franczia udvart fö lkérn i: távolílná el Parisból a’ carlospárti Osunát, 
F riast, Miredorest és T oreno t, kik közül az első ’s harmadiknak jó 
szágát már régebben zár alá vették , minthogy az országot enge
detem nélkül hagyák el, Frias herczegnek (hajdan követnek a’ pá
risi udvarnál) pedig palotáját foglalák le zálogul a’ rá eső kinszeri- 
tett kölcsön fejében. Az udvar legsürgősb foglalatossága most a' 
pénzszerzés, minélfogva sokszor igen kíméletlenül zsarolják ki á* 
kinszeritett kölcsönt a’ vagyontalan néposztálybeliektül. —  M. h. 
20 k án  este minden őrtanya kétszeresen rakva volt katonasággal, ’s 
nagy számú őrcsapat czirkált az utczákon. E ’ rendkívüli elővigyá
zat okát m ég nem tudni. —  A’ kormány által kibocsátott tudósítás 
szerint i , 9 3 7  klastromot törlesztőnek e l , mellyekben 3 5 1 0  segéd 
v. ujoncz szerzetes s’ 2 0 ,1 4 9  fölszentelt pap volt, ’s évenkénti jö - 
vedelmök 3 7 ,9 2 3 ,5 0 0  reálra ment.

Don Carlost egy öszvérhajtó meg akará minap gyilkolni egy 
falusi korcsmában. A ’ praetendens aludt; segédei az öszvérhajtót 
házhoz tartozó személynek gondolván, nem ügyeltek rá ; könnyű 
volt tehát neki az alvó saobájába lopózni ; mielőtt azonban szándékát 
t e l j e s í t h e t n é ,  már lépteket hallak ív ü lr ő l, ’s tetten - kapatástul félvén* 
n e m  va la  e l é g  id e je  g y ilk o lá s r a . S z e r e n c s é s e n  e l i l la n v á n , n é h á n y  
n a p  m ú lv a  a*t n y ila tk o z ta tá  P a m p e lo n á b a n , h o g y  ha  n e k i a’ k ir á ly n é  
kormánya holtiglani nyugpénzt re n d e l; magára vállalja d. Carlos 
m egölését.

Az isméretes Haber d. Carlos pénzváltója a’ M. Posthoz le 
velet bocsáto tt, melly tán jelensége annak, hogy d. Carlos ügye 
Spanyolországban nem legjobb lábon á ll, ugyanis e’ levelében 
Haber azt mondja , hogy nézete szerint Spanyolországban a’ polgá
ri háborúnak azért, ha d. Carlos megöletnék, vagy az országból kiüzet- 
nék is , m égnem  szakadna vége; mert a’ fölzendült tartományok n é 
pe még is azért szintolly hévvel fogna szabaditékai mellett harczolni, 
mint eddig. H aber szerint Spanyolország kibékülése csak az öt nagy 
hatalom közös törekvése által lehetséges. Ezek fegyvernyugvást csi
karjanak ki erőszakkal a czivakodó felektől, azután valamennyi e- 
rő sség e t, tengerfokot’s nagy várost foglaljanak el, ’s megrakva tar
tsanak addig , míg befolyásuk alatt olly alkotmány létesül, melly 
Spanyolország javát ’s nyugalmát biztosíthatja , azaz a ’ nagy hatalmak 
harczoljanak egymás ellen Spanyolországban.

A N 'G L I A.

Az alsóházban febr. 2 7 en  újra fölvétetett W alter indítványt 
v itája, az angol szegényi törvényről, m ellyel egyrészről néhány Fő 
to ry , s fő radical támogatott, de más részről a’ józanabb toryk és 
radicalok ostromiák. M inthogy \V alter látta indítványa nem sükerü- 
lendését, maga visszahuzá azt. E rre  maga John Bussell lord indít
ványt tett különös biztosság nevezésre , melly megvizsgálja ’s 
velem enyet adja : ha nem lehetne e a’ törvényen némi hasznos jav í
tásokat tenni. E z indítvány minden vitatás vagy feleselés nélkül elfo
gadtatott. A lelsóházban febr. 28án  M elbourne 1. indítványt 
tett biztosság-kinevezésre, melly az irlandi népnevelési rendszert 
vizsgálja meg. E z  is elfogadtatott. —

A korona ’s horgony vendéglőben Londonban a’ kézműves egye
sület gyűlést szándékozik ta rtan i, mellyben a’ tanácskozás tárgya 
kérelem  lesz a’ parliamenthez, abban a’ folyamodók általányos szó
jogo t, minden választási adó e ltö rlesz tését, évenkénti parliamente- 
ket, az alsóházban valamennyi rend képviseltetését, a’ követek szá
mára napdijakat, ’s végre választásokkor! titkos szavazást kérendők. 
A  kérelmet bizonyosan valamellyik radical követ terjeszti elő a’ 
parliamenlnek. —

b ebr. 2Uán a Themse vize rendkívüli magasságra em elke
dett, s pusztítva csapongóit partin túl. Délután 3 óráig folyvást nőtt 
a már ekkor a 4 hemséhez szomszéd utczák mind viz alatt állottak,

u. m. a’ Blackwell, Charlton, Deptford, Linéhouse ’s a t. utcíák- 
A’ közlekedés kocsik helyett hajókon történt, s mindennemű tárgya 
úszkált a’ viz szilién. A’ pinezék ’s raktárak vizzel teltek m eg , sok. 
házban az alsó osztályok lakosi kénytelenek valónak felső em eletek
be menekedni.

Hivatalos tudósítások szerint a’ londoni rendőrség 1 8 3 6 k t 
január elsőjétől 1837 elejeig 7 2 ,8 2 4  személyt fogott e l ,  különféle 
kicsapongásért; ezek  közt 4 5 ,9 0 7  férfit ’s 2 6 ,9 1 7  nőneműt.

C ross, egy közönséges angol gazda, ki igen sok galvanica- 
4iészület birtokában van ’s figyelmét főleg a’ kristályodás (jegedés) 
rgalvanisinus-okozta tüneményeire fordítja, legújabban nevezetes fel
fedezést tön. Ő ugyanis kovákat lüzesile meg ’s áztatott vízbe, hogy 
azokat annál könnyebben porrá zúzhassa, ’s az illy módon szerzett 
kovaföld porát sósavannyal tölté meg. E ’ vegyitéket azután edénybe 
tév é , ’s arra egy darab flanellt függeszte, melly lassanként a’ nedvet 
fölsziván egy tölcsérbe vezető, mellyből az csöpenként egy  előbb 

1 kiégetett vasdarabra hullott, mellyel galvanicai készület vala össze
köttetésben. Cross naponként megvizsgáló az érintkezés helyeit, 
leste a’ kristályodást. Néhány nap múlva vett is észre a’ vason ném i 

.fehér foltokat, mellyek lassanként hosszabbakká levének. Dem illynagy 
vala csodálkozása, midőn 22dik napon úgy találta, hogy a fehér tes- 
tecskékböl élő állatok bújnak ki; valóságos bogarak, mellyek látható
lag mozognak. 18 illy ujdon uj bogár te rm e tt, millyekhez hasonlót 
még senki sem látott. Hasonlitnak azok valamennyire a’ pondróhoz 

< (ny»ivekhez), 8  ezombjok van , ’s 4  serte farvégökön; testeik szele 
mindenütt sertés, színük barna, lényegük kocsonya v. pépnemü.Ugy 
látszik , a’ nedvesség kovaföld-szerü részeiből é ln ek ; de legcsodá- 

. latosb, hogy azon nedvességben «tartózkodnak, melly különben m in
den életet fel szokott dúlni. Másodszori próbatét által, midőn Cross, 
sósavany helyett tiszta vizet vett, kisült, hogy a’ férgek nem a’ so
ványból, hanem egyenesen a’ kovaföldbül származnak. C ross, a* 
szerény fölfedező örült ez uj tüneménynek, de nem búvárkodott an
nak oka után. Buckiand professor, ki az egész dolgot hallotta, úgy 
magyarázza e ’ tünem ényt, hogy a’ kovaföld-szerü éreznem ek elő- 

Tvilági bogarak hátralevő maradványai ’s a’ galvanicai erőnek tulajdo
n ítja , hogy az elővilagi, ’s évezredek óta szunnyadozó élet ú jó lag  
fölébredt, ’s a’ t.

A M E R I K A .
Ujyorkbót több tudósítást közt febr. 9ről m egérkezett azon 

üzenet is , m ellyet az elnök a’ Mexicovali viszonyokra nézve febr. 
Bán a’ congressushoz intéze , ’s melly azonnal a’ külügyekkel fog
lalkozó biztossághoz utasittatott. „M ár ülés elején „így szól az 
ü zen e t, lu d ó s ílta to tt  a’ Congressus, hogy követelésink Mexico e l
le n  m é g  n in c s e n e k  k ie lé g ítv e  , d e  a z o n  iz g á s  d a c z á ra  is ,  mellyet a* 
-texasi történetek okoztak, reinélltem , hogy nagy mérsék m ellett 
-elháritlatik a’ szükség e’ tárgyat még egyszer szőnyegre hoznom. 
He e’ reményben megcsalódtam. Miután követelésink igazságát a’ 
mexicoi kormány előtt hasztalan elő adtain ’s ama’ mellőzhetlen 
szükséget előterjesztőm, mellyben vagyok, ’s mellynél fogva továbbra 
nem halasztliatom igazságos sérelmünk elismertetését eszközleni, k ö 
telességem  e’ tárgyat a’ congressus elé hozni , hogy az határozza 
-meg azon módokat miket alkalmazni kell igasságunkhoz juthatás vé- 
.gett. Az idő hossza, azon elkövetett bosszúságok és sérelm ek ó- 
ta, miket panaszolunk : sürgetésink sükeretlensége ; az egyesült s ta 
tusok több polgárai személye és tulajdona ellen elkövetett igaz ta - 
danságok boszantó bélyege , nem is említvén a’ mexicoi követ által 
'Utóbb kormányunk ellen véghez vitt bánfáimat, mind ollyan ok, melly 
ominden nemzet szemei előtt elég volna közvetlen háborúra. De e -  
zen eszköz ellenkezik igazságos, nagylelkű ’s erejében bizó nem 
z e tte l, ’s e ’fölött úgy vélem, hogy tekintve azon zavart, mellyben 
Mexico van jelen leg , igen bölcsen m érsékletien ’s józannl fo
gunk  cselekedni, ha e ’ statusnak előbb alkalmat nyujtandunk a’ 
■múltat jóvá tenni , mielőtt fegyveres erővel szereznénk magunk
nak igazságot. Azért is kérjünk még egyszer elégtételt, ’s tegyük ma
gunkat olly helyzetbe, hogy magunk is kicsikarhassuk azt ha meg- 
tagadtatnék. E ’czélbólhozassék végzés, m inélfogvást a’ végrehajtó 
hatalom fölhatalmaztatnék megtagadás esetén Mexico respublica e l
len visszatolással élni’s az e. stat. tengeri hatalmát használni; de ha m ég 
reményű a’ congressus, hogy az általam kijelentett eszközök nélkül 
is kifog egyenlittelni a ’ viszály, én mindenre közmunkálásomat Ígé
re m , mi czélirányos és becsületes leend. W ashington; febr. 6an 
«(aláírva:) A n d r e w  J a c k s o n .
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F Ü fi Fj A Í j AT:  M agyarom ig (kinerezé*ek; lnkey Karolina és Zaszkalszky alapítványa; Fest belvárosi kisdedek isk. próbatéte; fiumei tudósítások ; Raloghy Mihály és 
Majláth György özvegye -{-) Spanyolország (cortesgyiiiési munkálatok; Mendizabal számadása; az uj alkotmányterv ettterjesztetik; annak nyomosabb pontjai; 
a’ mínisterség meghasonlása önmagával; Narvaez és Vera; a’ bunoli ütközet, o k a ’s körülményei ; az angol követ nyilatkozása az alkotmány ügyében.) Por
tugália (pénzbeli nyomasztó szükség; titkos cortesiilés ; Gage admiral parancsa az angol tisztekhez; a’ guerillák Forto vidékén ’s a’ t ) P'rancziaország (az 
elkülönítő törvényjavaslat vitája folytatólag; a’ király személyes bátorságát tárgyszó intézkedések; Anglia (alsóházi vitatkozások; Rtilwer beszéde.) 
Nemetorsxág (Stegmann halála.) Eelgium. Németalföld. Török-,Görög- és Oroszország. Amerika. Elegyhir Gabonaár. Fénzkslet Dunavizállás.

M A G Y A R O R S Z Á G .
Ő cs. k. fölsége febr. iájáról k. Iegf. határozata szerint a’ m, 

k. utlv. knnczellariánál m egürült két tanácsnoki helyre, rendszerinti 
lizetéssei és szálláspénzzel, Gombos Imre in. k. kamarai tanácsno
k o t ’s Platthy Mihály nádori itélőniestert kinevezni, ’s ugyané’ na
pon kelt legf. kéziratával fületinczi Kelcz Ádám m. k. udv. kanczel- 
]áriái tanácsnokot, eddigi fizetése megtartásával nyugalm azni,’s n e
ki egyszersm ind, sokévi hű és buzgó szolgálatiért, legfensőbb meg- 
elégülésél kijelenteni méltózfatott.

() cs. k. fölsége Pavlekovich Mátyás bellopari káplánt a’ zá
grábi kir. akadémiához egyházi szónoknak méltóztatott kinevezni.

lnkey Ferencz cs. kamarás (mint mull évi tudósitásinkban 
jelentők) meghalálozván, szerzem ényének legnagyobb részét tu 
lajdon leányára, némelly nevezetes legatumait pedig különböző köz
hasznú czélokra bagyá , p. o. több ezer kötetből álló könyvtárát ’s 
hangszereit a’ m egyének; ezüstjét, melly többre ment egy mázsá
nál, az alispáni hivatalnak ; (30000 ftnyi hagyományt pedig a’ sz e 
gényeknek, olly móddal, hogy ennek kamatjai, (lehúzván a’ könyv
tár íentartására és szaporítására évenként rendelt 6 0 0  ftot ’s a’ gond
viselők’ fizetését) a’ megyei szegények közt évenként kész pénzül 
osztassanak ki. Óhajtották volna a’ m egye rendei, ezen 6 0  ezer ftot 
a’ nép nevelésére fordítani: azonban ezt tenni nem leh e te , m ert 
a’ végrendelet szavai határozottak ’s megkötők. Az alispáni hivatal
nak hagyott ezüstre nézve azonban azt végezek, hogy azt el nem 
fogadják, mi tehát ennélfogva , mint örökös nélküli hagyom ány, a’ 
végrendelő leányára esett vissza. —  De lnkey K arolina, Horváth 
Eduard ur ns lelkű hitvese visszaajándékozá azt a’ népnevelés ezéljára*

P e s t :  F. h. I4 k én  tartatott belvárosunk elemi oskolabeli 
kisdedeinek próbaléte Szeber Károly polgármester elnöksége alatt. 
A ’ kezdeti üdvezlő beszéd, melly ez idegen ajkú gyerm ek-seregnek 
abbul származó örömét foglalá, hogy a’ kedves hazai nyelvet tanul
ni illy biztos alkalma vagyon, egy egészen ném et beszédű kisded 
ajakiról olly érzékenyül zengett le, hogy szavak, eszmék ’s minden 
a’ növendék elm éjéhez, szivéhez, tehetségihöz lévén alkalmazva, 
tökéletes magyar születésű gyermektől sem lehete többet várni. 
E z t követő kis észrevételeket a’ becsületről,ism ét német ajkú fiúcs
ka szavaié el hasonló helyes magyar k iejtéssel, ’s épen ez azon e- 
gyik fő dísz, melly az egész iskolának érdem ét teszi, t. i. a’ helyes 
kiejtés, azon szép készséggel, melly minden előadott tárgyban je 
lesen mutatkozék. A’ próbatéti ’s tanulmányi tárgyak magyar nyelven 
ism ertettek a’ számos hallgatókkal. Végzetéül a’ jeles próbatétnek 
szavalatok szolgáltak. Ném eth András oktató ’s Mráz Mihály le l 
ki atya m éltó dicséretet érdem iének sikeres fáradozásukért.

F ium e, febr, 28án  ; A’ fiumei szabad kikötő hajózási’s k e 
reskedési állása a’ múlt 183-g-iki évben, következő volt: É r k e z e t t  
parlvizünkre t e r h e l v e  brigantin, brig, seooner b r ig ,’s a ’ t. 2 0  
osztriai; 1 jóniai; 1 gö rö g ; 5 orosz; 1 pápai birodalombeli; 2
szardíniái; összesen: 3 0 ;  —  tonnaterhök: 6 7 1 4  ’s a’ rajtok beho
zott árúk’ érték e ; 2 0 3 ,8 4 1  p. frnt.—  Hasonlók, ü r e s e n :  6 6  osz
triai; 2  angol; 1 jóniai; 1 orosz; 2  egyházi birodalom beli; 9 szar
díniái; 1 hollandi; 1 svéd; összesen 8 3 ;«— tonnaterhök: 1 8 ,6 3 7 . 
A’ Fiumaracsatornába, melly egyszersm ind még mindig kikötőül szol
g á l, trabaccolo, pielego, brazzera ’s a’ t. (kormányszéki tengeri úti 
levéllel utazó hajók •— navigli di grande cabotaggio— ) t e r h e l v e  
érkeze tt: 6 2 2  osztriai; 1 3 6  egyházi birodalombeli; 1 3  nápolyi; 
összesen: 7 7 1 ; — tonnaterhök: 2 8 ,9 3 0 ;a’ rajtok behozott árúk’ 
értéke; 1 ,0 3 4 ,8 8 8  p. f . — Ugyaniilyenek ü r e s e n :  2 7 3  osztriai; 
17  pápai birodalombeli; 1 nápolyi; eg y ü tt: 2 9 1  — tonnaterhök: 
1 6 ,0 0 3 .—  V ég re , ugyan a’ fenmondott kikötőbe, a’ tengeri sza- 
badsággal(licenza mariltima) csupán saját kormányaik’ tengerkörén u- 
tazhatók közül (navigli di piccolo cabotaggio) t e r h e l v e  érkezett: 1 ,2 0 4  
osztriai; 6 ,6 1 0  tonnaterhű; a’rajtok beszállított árúk’értéke; 1 1 6 ,3 7 6  
p. — Hasonlók közül üresen érkezett: 791  osztriai; 3 7 0 4 . tonnate- 
herrel. T á v o z o t t  partvizünkről t e r h e l v e  brigantin, brig, polacca 
’s a’ t. 7 4  osztriai; 2 angol; 2  jóniai; 2  orosz; 3 pápai birodalom
beli; 11 szardíniái; 1 hollandi; 1 svéd; öszszesen; 96; —  ton
naterhök: 2 1 ,5 7 1 ; a’ rajtok kivitt nemek’ é rték e ; 7 6 2 ,5 8 7  p. ft.—  
Hasonlók közül ü r e s e n  távozott: 8  osztriai; 3 o ro sz ; együtt: 
11 ; —  tonnaterhök: 3 ,0 7 7 . —  Kikötőnkből, a’ másod rendű ha
jók közül, t e r h e l v e  távozott: 6 0 9  osztriai; 111  pápai biroda- 
lom beli; 1 4  nápolyi; összesen: 7 3 4 ; tonnaterhök 2 8 ,4 0 4 ; a’ ra j
tok kiküldött árúk’ é rték e : 1 ,1 1 4 ,4 0 2  p. ft. —  Ugyan illyek ü r e 
s e n  távoztak 2 8 4  osztriai; 4 0  egyházi birodalombeli; együtt: 
3 2 4 ; —  1 5 ,8 8 4  tonnatehernyiek. —  Végre a’ harmad rendű ha
jók közül, t e r h e l t e n  távozott: 5 9 5  osztriai; 4 0 3 2  tonnateher- 
j-el, ’s 8 5 ,5 2 1  p. ftnyi értékű árúkkal; —  Hasonneműek ü r e 
s e n ;  1 ,3 8 3  osztriai; 6 .0 3 9  lonnateherrel.

A ’ mondottak szerin t, é r k e z e t t  te rh e lt’s üres hajók’ szá
ma : 3 ,1 7 0  mellyek’ tonnaterhe: 8 0 ,5 9 8 . ’s az általuk behozott 
árúk’ összes értéke : 1 ,3 5 5 ,1 0 5  p. ft; —  a’ t á v o z o t t  terhelt ’s 
üreseké pedig: 3 ,1 4 3 ; ezek’ összes tonnaterhe : 7 9 ,0 0 7  s a’ ra j
tok kiküldött árúk’ együttös értéke: 1 ,962 ,5  10 p. fi., miből kivi
láglik , hogy városunkban az 1835iki november’ 1 t ői , J83ü ik i 
October’ 3 1 ik e ig , 3 ,3 1 7 ,6 1 5  p. ftnyi pénz, ’s illetőleg pénzérték 
fordult m e g ; mellyből a’ behozott árúk’ értékét a’ kivillékéből le
vonván, a’ kereskedési m érleg , részünkre 6 0 7 ,4 0 5  p. fiban mu
tatkozik tettlegesnek. —  Nagyobb mennyiségű ’s értékű behocati 
árúk valának: a’ bor, gabonanem ek; kézi ’s gyári m űvek, ’s az 
olaj; a’ kivittek közül pedig: fa, (épilésre való átalában, ’s külö
nösen hordó-dongák), rongy ’s leveles dohány. —

F i u m e ,  m a r t z i u s ’ lén . Telünket ez éven lágynak mond
hatni, melly a’ szárazföldi szállításokat csak kevéssé akadályozza, 
mert a’ Károlyváros ’s Fiume közötti Lujdoviceán , az olly gyakor 
hófuvatok e’ télen csak k é tsze res  ekkor is csupán két, legfölebb 
három napra zárák-ei a’ közösülést, minél fogva naponként te te 
mes fa, rongy ’s dohány szállittatik városunkba. Annál nehezebb 
vala azonban ekkorig a’ hajózók’ s o rs a , minthogy a’ szüntelen 
uralkodó scirocco-k útainkat, ha nem veszélyesiték is , legalább gyak
rabban hátráltaták; -— egyébiránt, a’ mull decem ber’ közepe’ tá
ján  dúlt viharok’ martalékául esendő hajókat ’s em bereket néhány 
lelkes hajósak’ példás bátorsága’s fáradsága megmentvén, szeren
csétlenség partvizünkön e ’ télen nem történt. —- F ebruár’ 18ikán, 
gyönyörű látványt nyujta lakosúiknak az éjszakifény, melly mint
egy esti 8  órakor kezdődve, majd két óranegyedig tartott,m időn 
is Istria ’s Gyula-havasok fölötti része lassanként eltűnvén, közé
pen egyre magasbra nyúló tűzoszlopban mutatkozott, ’s m ég ti
zenegy óra tájban is, m integy megújulva, egész pompájában vala 
látható. —  A’ baraezk- ’s mandolafák, a’ hamvazó szerdán bekö
szöntött langyos tavaszi napok óta virágzásnak indulván, kedves 
élvezetet nyújtanak a* csupán kopár sziklák’ ’s viz’ látásához szo
kott szemnek dús virágaikkal; bár gyümölcseiket a’ Bórának dúló 
lehellete, melly negyed napja ma, hogy puszta bérczeinkről üvölt- 
ve fodrozza Quarnero’ sötétkék habjait, m ég virágaikban m eg ne 
sem m isítse! —  Az itten már több év óta divatba hozott újeszten
dői köszöntések’ beváltása ez id é n , a’ helybeli kór- és dologház 
pénztárát 1 0 7  frt. 2 0  krral. szaporítá pengőben.

A ’ pesti vakok intézetére nézve legközelebb következő 
jótékony rendelkezés történt: ő fölsége legfensőbb határozata sze 
rint, a’ szegényebb m, kamarai tisztvisztviselőknek vagy szolgáknak 
két vak gyerm ekiért járandó évdij a’ m. kamara pénztárából fog 
fizettetni. —

A’ pesti gymnasiumbanelső félévi nyomtatásban kiadott név
jeg y zék  ’s osztályozás szerint 7 9 7  tanuló ifjú futotta iskolai pályáját 
a’ kegyes iskolai Rend vezérkezei alatt.

A c s á d  mart. 7én : Sz. György-Ábrányi lelkész Zaszkal
szky  János ur je les érdem et szerze magának az által, hogy nem es- 
lelkű jó akarója ’s barátja segedelmével m ég múlt Í8 3 6 b an  népis
kolai kisded de hasznos pénztőkét alapított 2 0 0  írtbó l, egy sző
lőből ’s egy köböl őszi vetésbül állót, mellyek gyüm ölcsözéseből 
a’ szegényebb sorsú gyerm ekeknek könyveket, Íróeszközöket, a’ 
leánykáknak pedig gyüszüket ’s más varrási szereket vásárlóit, sőt 
az iskolafütést is a’ szülék terhelése nélkül teljesité ; a’ nagyon sze
gény  tanulókat pedig élelem m el saját házánál látja el ’s lábbelivel ru
házza. Jám bor ügyekezete sikerült is, mert az iskolás gyermekek 
száma más évekhez képest kétszeres számra szaporodott, kik f. h. 
5én tartott próbatételükkor haladásuk szép jeleit mulaták. —  A9 
szegény szülék, látván gyemekeik boldogulását, örömkönnyeket sírtak 
*s áldást kértek az emberbarát fejére! —

F, hu 13án halt m eg Pozsonyban néhai székhelyi Majláth 
György kir, személynök ’s tolnai főispán özvegye , született Szlávy 
Mária asszony, élete 76ik esztendejében. A’ minden jóktul őszin
tén siratott boldogultban Pozszony városa, szegényei jóltevő ápoló
já t ,  a’ haza egy erényekkel gazdag nem es leányát veszté el.

Múlt febr. hónap 1 5kén Kövesden Nógrád vmegyében m eg
halt Raloghy Mihály k. tanácsnok ’s arany sark. vitéz , nőtlen , é le 
tének 88dik  évében. A* két felekezetű evangelicusok egyházi köz
gyűlésén 1 7 9 0 b en , P es ten , mint hathatós befolyású jegyző volt 
m ár jelen a’ boldogult, — későbben pedig ország gyűlési követe ’s 
alispánja n. Hont vm egyének, jó lteyő, munkás és takarékos é le
tet élt a’ boldog emlékű. Béke nyugassza p o rá t!

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A ’ cortes m. h. 21ki ülésében a’ bunoli szerencsétlen ütközet 

miatti sükeretlen vitákon kívül, szőnyegre került Mendizabal szám a
dási kivonata ’s tizedlörlesztés - tárgyazó indítványa. Az elsőbül az
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tetszik ki, hogy az összes költség: 1 ,9 3 9 ,3 0 0 0 ,7 9 5  (mondd: egy 
billió, kilencz száz harmincz kilencz millió, háromszáz ezer hélszáz 
kilenczvenöt) reálra megy , holott pedig a’ rendes jövedelem csak 
8 0 0  milliót tesz. Valljon honnan kerül majd ki e’ szörnyű pótlék? E ’ 
kérdésre Mendizabal azon ígérettel válaszolt, hogy mire a’ cortes 
a’ számadási oklevelek (tanúsítványok) megvizsgálását elvégzi: ó ki 
fogja mutatni azon utat ’s módot, mellyen az eszközölhető. A’ má
sodikra, t. i. a’ tizedtörlesztési indítványra nézve , mint mondják, a’ 
cortesgyülés egyházi biztossága olly tervet nyújtott be a’ ministerek
nek, mi szerint nem csak a’ tizedet kellene eltörleszteni, hanem min
den e. jószágot országivá tenni, mellyazután illő készpénzbeli fize- 
tésöket, magára vállalná. A’ 22ki ülésben némelly hirlapszerkesz- 
tési és sajtószabadság-korlátozási intézkedések forogtak főn. 24kén 
végre az uj alkotmány terve nyujtaték be a’ eortesnek. Élőbeszédét 
Olozaga olvasá föl. Az egész munkálat 13 czímbül, 79  czikk és két 
toldalék-czikkbül áll. Legnyomosabb pontjai mintegy a’következők : 2- 
czikk: Sajtószabadság, esküttszéki felelősséggel. 3 czikk. Jo g , a’ 
polgároknak, kérelmükkel a’ cortesgyülés és király elibe járulhatásra. 
11 ez. Kötelezi magát a’ nem zet, a’ kath. egyházi tiszteletet ’s hitet, 
mellyet a’spanyolok vallanak, annak szolgáival együtt föntartani; 13 ez. 
A ’cortes két törvényhozó testbül áll, t. i. tanácsbul és követkamrábul v. 
gyülésbül, melly mindkettő ugyanazon jogokkalbirand. 14 ez. A’ taná
csosok száma három ölöd részét teendi a’ követekének. 15 ez. A’ taná
csosokat a’király nevezendiki három névjegyzékből, mellyet ugyana
zon választók készitnek ’snyujlanak be, kik követeket választanak a’ tar
tományokban. 17 ez. Hogy valaki tanácsos lehessen, szükség spa
nyolnak ’s negyven évet meghaladottnak lennie, ’s azon birtokkal 
’s tulajdonságokkal bírnia, méllyé két a’ választási törvény megkíván. 
19  ez. A ’ tanácsosi méltóság dij nélkül való ’s holliglani. 2 l  ez. 
Az évenkénti cortesgyülésre minden tartomány legalább is 5 0  ezer 
emberre választand egy egy követet, mégpedig 3 esztendőre, ’s e -  
gyenes választással. 2 9  ez. Ha a’ király valamikép alkalmatlan lenne 
az országlásra: rendkülileg gyülend összea’cortes.37 ez. A 5 királynak’s 
minden törvényhozó tagnak van joga indítványokat tenni; pénzügybeli 
törvényjavaslatoknak legelőször is a’ követek előtt kell megfordulniok; 
4 6  ez. A’király erősiti meg’s hirdeti kia’törvényeket. 4 8  ez. Fölhatalma - 
zottságra van szüksége a’ királynak, mégpedig különös törvény 
által a’következő kijelölt esetekben: a) hogy a’ spanyol birodalom 
valamelly részét elidegenithesse, átengedhesse vagy cserélhesse, b) 
hogy az országba idegen sergeket bocsáthasson, c) hogy m egtá
madási szövetséget, kereskedési alkukötéseket, ’s más hatalomnak 
segély-nyújtó szerződéseket köthessen ’s helyben hagyhasson, d) 
hogy az országbul eltávozhassék, e) hogy házasságra léphessen, ’s 
egyezését adhassa olly személyek összekeléséhez, kik az ő jobbá
gyai, ’s kik utódjai közé tartoznak. 51 ez. A ’ spanyol királyszéki 
öröklési rend , mindenkor első szülötti ’s képviseletszerű leen d , 
úgy, hogy az idősb ágnak a’ fiatalabb, ugyanazon ágban a’ köze
lebb izbelinek a’ távolabbi, ugyanazon ízben a’ férjfínak a’ nőnem
beli, ’s ugyanazon nemben a’ korosabbnak az ifjabb fölött mindig e l
sősége legyen. 5 2 ez. Ha a’ bourbon-féle II. Izabella törvényes 
maradékinak magva szakad: a’ kitűzött rend szerint annak leánytest
vérei , nagybátyjai, atyjának férjfi és leánytestvéri ’s ezeknek tö r
vényes származéki következzenek az országlásban, ha belőle kizárva 
nincsenek. 5 3  ez. Ha a’ kijelelt ág mind ki fog halni; uj kinevezés
ről gondoskodand a’ cortes , a’ nem zethez illőleg. 5 4  ez. A ’ cor
tes minden olly személyt kizárand az öröködésbül, ki uralkodásra 
alkalm atlan, vagy ollyasmit tön , minélfogva méltó a rra , hogy ko
rona iránti jogát elveszítse. 55  ez. Ha asszony uralkodik: férje sem 
mi részt ne vegyen az ország-igazgatásban. 5 6  ez. A’ király kisko • 
ru  14  esztendeje betölteig. 57  ez. Ha a’ király alkalmatlanná lesz 
uralkodásra; vagy a’ királyszék megürül ’s az utód nem teljes korú : 
e g y , három vagy öt személyből álló kormányságot (Regentschaft) 
nevezend a’ cortes. 59  ez. A’ kormányság bir minden királyi jo g 
gal, 6 2  ez. A’ ministerek lehetnek tanácsosak vagy követek. M in
den tartományban létezend kebelbéli (tartományi) választotlság. A* 
helységek hatóságit pedig lakosaik nevezik ki. 7 2  ez. A ’ kormány 
minden esztendőn eleibe terjesztendi a’ eortesnek, bevételi ’s ki
adási számolatát. 76  ez. A ’ király indítványára minden évben meg- 
határozandja a’ cortes a’ szárazföldi ’s tengeri katonaság ’s erő 
mennyiségét. — 2ik toldalékczikk : A’tengertúli tartományok külön 
törvények szerint fognak kormányoztatni.

Naprul napra kitünőbb, mennyire meghasonlott a’ minister- 
ség önmagával, ’s milly nagy zavarba keveré a’ nyilványos igazga
tás legnyomosabb ágait. Midőn minap a’ cortesgyülésben különfé
le hadsergek tiszteinek panasza került elő , kik hét hónap óta nem 
kaptak zsoldot: azon képtelen állítással torkolá le ’s ulasitá el őket 
Mendizabal, hogy „minden tisztnek, ki nem játékos, zsákszámra 
kell pénzzel bírnia“. Most ellenben a’ madridi lapokban az igazság- 
ministernek a’ pénzügyministerhez intézett fölszólitása jelent m eg, 
tele igen keserű kifejezésekkel, mellyben tudatja, hogy az igazság
szolgáltatási tisztviselők már több hónap óta fizettetlenek, ’s közel
vannak az éhen-haláshoz; fölfedezi egyszersm ind, hogy ha h irte
len segély nem jö n , az alrendü tisztviselők mind odahagyandják 
hivatalaikat, ’s a törvényszékeket föntartani nem lehetend. Útdíjá
ra így szól az igazságminister ; mind ezt pedig királyi parancsolat 
következtében tudatom kegyelmességeddel, hogy fontolatra vegye 
és sükeres elhatározást teg y en , minél fogva e ’ minislerség a* töb
biekhez hasonló helyzetbe tétessék.“ Az igazságminister ezen föl - 
azólitása, melly a’ pénzügyministernek alig ha Ínye szerint hangzik ,

minden itélőszéknek megküldeték, ’s köz nyilványosságra jutott. A’ 
hadminister is meggondolatlanságot követett el, a’ cortesgyülésben 
Narvaeznek azt vetvén szem ére , mintha ez egy olly királyi paran
csot tett volna közre nyomtatásban, mellynek titokban tartására b e 
csületszavát adá zálogul. E rre  m. h. 24kén  válaszolt Narvaez a’ Ca- 
stillanoban, ’s azt m ondá, hogy ama’ parancs, mellynek titokban 
tartását Ígérte, koránsem egy a’ nyomtatásban kiadottal, ’s az még 
mindegyre kezei közt van. Azután igy folytatja szavait a’ hadminis- 
terhez: „Ő kegyelm essége tehát alávaló módon ’s czudarul hazu
dik j úgy viselte magát mint semmire kellő, ki egy távol levőt, ’s 
még fölül rá fogolyt, meg akart becstelenitni • ’s ha Rodriguez Vera 
ur ismerné a’ jó lelkű férjíiu tulajdonságit, fogná tudni, hogy a’ fo- 
goly becsületét tisztelni kell az Ítélet kimondatásaig. 0  kegyelm essé- 
ge tehát hazudott, még pedig a’ nemzet gyűlésében, ’s mint mi
nister és becsületes em b er, a’ legszentebb kötelességek ellen vét
kezett“. Bizonyosnakhirlik Vera kiléptét a’ministeriumból,’s így Almo
dovar grófot vélik helyébe lépendőnek, ki Mendizabal ministerségé- 
nek első korszakában is volt már hadminister.

Madridbulm. h. 2 2 ,2 4  ’s 2 5 rü l jött levelek egy ütközetről 
tudósitnak, mellyben a’ carlosiak egészen fölkonczolák a’ királynéi 
hadsergek egy osztályát, Bunolnál, Valencia tartományban. E ’ hir 
a’ fővárosban nagy rém ülést’s aggodalmat okozott. A’ corlesben in
dulatos vilák támadtak az iránt: mit kelljen cselekedni? Beltran 
de Lys azon indítványt tévé: küldjenek a’ mondott tartományba két 
követet, k ika 'szerencsétlenség valódi okát kinyomozzák, mit azonban 
1 3 8  szóval 2 2  ellen félre vetettek, ’s mindössze is azt határozók, 
hogy 5 ezer hadi szolgálatra alkalmas lovat hajhásszanak , m ellye- 
kért a’ tulajdonosakat kötelezvényekkel elégítsék k i, tőlük a’ nyil
ványos pénztároknál kész pénzül elfogadandókkal. A’ szerencsét
len ütközet okának a’ hadministert mondják , ki a’ bótapasztalásu ’s 
je les Grases osztálynokot hivatalátul elmozdító., ’s a’ valenciai se 
reg  parancsnokságát egy fiatal, tapasztalatlan tisztre, saját kedven- 
ezére bizá. Ez három zászlóaljjal indult ki Valenciábul a’ carlo
siak ellen, kik őt 19kén reggel Bunolnál megrohanák. Katonasá
ga zavarba jö tt, ’s részint e lh u llt, részint futásban menekvőleg 
szétoszlék. Valencia népe m egretten t’s fölháborult; a’ hatóságok föl- 
szólitásokat intéztek hozzá, mellyben békét ’s csendet ajánlottak 
neki, Grasest pedig esengve kérték, felejtse a’ rajta esett méltatlan-- 
ságot,’s vegye át ismét a’ sereg parancsnokságát, mit az ideiglen föl is 
vállalt. Forcadell, Cabrera segédtisztje nem m erte folytatni üldözé
sé t, ’s  elszalasztá mindazon hasznot, melly amaz első gyö zelembül 
a’ carlosiakra hárulhatott. E z új baleset adhatott okot azon hirre, 
melly ismét szárnyalni kezde a’ fővárosban, hogy a’ hadminister 
csakugyan leteszi tározóját. Az Eco del Comercio , eddig folyvást 
részére hajlott lap is kifakadásokra vetemedik most már ellene ’s 
nyilván rosszalja intézkedésit. A’ királyné ügyénekjobbra fordulá
sát azonban nem kévéssé rem élheti az angol követnek egy lakománál 
mondott áldomása is. E z nem rég lord John H aynek a’ cortesgyű- 
léshez intézett köszönőlevele átadójának Maitland kapitánynak tisz
teletére adott lakománál tö rtén t, hol a’ nevezett követ magát illy— 
kép fejezé ki: „Spanyolország és Anglia szövetsége a’ politikai 
vélemények azonosságán alapul ’s a’ két ország kölcsönös érde
kein; mert Angliának gazdag nem zetekre van szüsége, hogy ke
re skedhessél; ’s nem csak nem irigykedik mások gyarapulásán, 
sőt ügyekszik azt előmozditni. A ’ cortes m érséklete ’s okullsága 
nem egyedül Angliát, hanem egész miveit Európát csudálkozásra 
bírta. Olly kétes helyzetben, mint ők valónak, többet tőnek mint a’ 
legnagyobb mesterektől várható vala, hazájok jövendő szerencsé
jén  munkálkodva. Angliáé a’ dicsőség, hogy ezt előre látta; ’s már 
ezentúllehetlen Spanyolország elhanyatlása, mert az ő ügye: A n
gliáéval eg y “.

Logronoban lázongás támadt, melly alkalommal 8  személyt 
öltek meg ’s Espartero házát kidulták. Pamplonában is nyugtalankod
tak , ’s Sarsfield kénytelenült egy ideig házába rárkoxtan vesztegel
ni. —  Bilbaoban pusztít a’ hagymáé.

P O R T U G Á L I A .
Lissaboni tudósítások szerint febr. 2 Írül ,  a’ Diario do Go- 

vernoban is megjelent ama’ végzem ény, mi szerint a’ pénzügymi- 
nistert fölhatalmazá a’cortes 8 0 0  contonyi készpénz kölcsönvételre; 
de a’ pénzszűke olly nagy, a’ bizodalom pedig olly csekély, hogy 
a’ tőkepénzesek legkisebb hajlandóságot sem mutatnak kölcsönzés- 
re ,’s a’ministerek mindeddig sehöl nem tudtak pénzt keríteni. Závaro- 
dásukat nagyító Manóéi da Sylva P a s so s ’s testvére a’ pénzügyi al- 
titoknok betegsége , miből azonban már mindketten gyógyulni kez
denek. A’ hurutláz már a’ fővárosban is uralkodik, ’s többi közt 
dona Isabela Maria kir. hgasszonyt is meglátogató. A’ királyné ha- 
sonlag beteges volt, ’s csak többszöri érvágás után kezd üdülni. 
V iselőssége már bizonyos. Egy titkos cortesülésben azon indítványt 
tévé Alvás da Rio és Francini követ, hogy a’ nemzetnek pénzbeli 
szorongásábul kiszabadulhatása végett nemzeti tönköt v. bukást (ban- 
querotte) kell hirdetni, mellyet azonban, számos párlolóji daczára 
is félre vetettek. A ’ fönebb érintett végzemény azonban a’ d. Miguel 
által 1828k i május 6kán kölcsönvett 1 0 0 0  contonyi adósságot vég- 
kép kizárja az országos hitelezm ények sorábul.

A ’ Tájon horgonyzó angol hajóhad parancsnoka, Gage u r, 
hirdetményt bocsáta közre, mellyben tilalmazza, hogy az angol tisz
tek közül senki ne m erjen udvariam a’ királynénál vagy ennek fé r
jénél az ő engedelme nélkül. E ’ tilalomnak pedig azt adja okául , 
mivel az országban mutatkozó izg ás , a’ királyné ’s ministerei közti
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meghasonlás, a’ herczegnek népellenes nyomasztó helyzete ’s az ő 
szolgálatában levő minden külföldi ellen viseltető bizalmatlanság, leg
nagyobb óvakodást parancsolnak a’ Portugálban létező angoloknak , 
nehogy a’ nemzet vagy kormány, Anglia czélzatinak feddhetlenségcvt 
gyanúba vegye.

Porto körül ismét mutatkoztak guerillák, rabolva ’s égetve. 
Loulébán is nagy még a’ migueliták felekezete, kik közül egy o t
tani lap sokat néven nevezett. A ’ nemzeti javak eladatása olly lassan 
halad , hogy a’ kormány Santo de Cruz követ által azoknak sorsjá* 
tékkal leendő kijátszatását hozatá indítványba.

K 11 A N C Z  1 A 0  11 S Z  Á G.
Az elkülönítő törvényjavaslat vitája folyvást szőnyegen van a’ 

követházban,’s ha úgy tart, mint eddig , jó ideig el sem végezhetik, 
m ert, úgy szólván, eddig majd minden szónok beszéde egy egész 
ülésidől kívánt. Legzajosb volt Lamartinenek a’ törvényjavaslat m el
letti szólta. Lamartine beszédében, fő indítónkul’s alkalmul a’ strass- 
burgi vádlottak fölm entetését emlité ’s több állításai közi azon 
kifejezésre sikamlott nyelve ott, hogy az „elkülönítő törvény, törvény
hozási statuscsapás;u —  mi hatalmas fegyverül szolgáland okosko
dásai ellen. —

A ’ Temps szerint a’ ministerség többrendü rendszabályt 
készül a’ király személyes bátorsága tekintetéből előterjeszteni u. m. 
1) fölhatalmaztatást kívánni a’ kormány számára, hogy a’ titkos tá r
saságok tagjait, kiknek jelenléte Parisban veszélyesnek tartatik,a’ fő
városból eltávolilhassa; 2) szándéka egy saját, a’ király szem élyéhez 
csatolt őrseregei fölállítani, mindenkori ’s mindenütti k íséretü l; 3.) 
szándéka nemzeti jutalmat hozni javaslatba azok szám ára, k ika’ ki
rály személye ellen intézett valami merényt föladnak; ’s ennek kö* 
vetkeztében azonnal nyugpénzl is javaslatba hozni azon férfi szá
m ára, kinek feladása okozá Champion elfogatását.

A’ kövelházban martz. 3án Tirlet tábornok súlyosító indítványt 
hozott elő az elkülönítő törvényhez, melly szerint politikai vétsé
geknél, ha azokat katonák ’s polgáriak közösen követnék e l,  ne 
csak a’ ka; onák,hanem még a’polgáriak is hadiszék elé lennének állítan* 
dók. Bugeaud tábornok is hasonló javaslatot említett. A ’ törvény- 
javaslat vitatása még 4én is folyt. -—

A’ pairkamrában martz. 4kén Portalis gróf előlülése alatt 
Gasparin előadá a’ követház által már elfogadott törvényt a’ párisi 
nemzeti ő rség rő l, valamint a’ kerskedés és nyilványos munkák mi* 
nistere nevében a’ nyugoti hadi országutakat lárgyazó törvényjavas* 
latot. —  Mounier báró tudósítást tön azon törvényről, melly a’ 
m egyék köztanácsit és kerületi tanácsokat tárgyazza, annak el
fogadtatását csekély módosítás mellett javasolván. —

Oranból azon hirt hozták , hogy Abdelkader békét ajánlott, 
’s az alatta levő törzsököknek megengedé termékeiket az orani piacz- 
ra szállítani.

Margino u r , a’ mexicoi ügyviselő Parisban a’ Jour, du Com
m erce szerkesztőségét következő iromány fölvételére kécte meg Me- 
x icoból, melly mellékdarabul szolgáljon Jackson elnök már ismért 
üzenetéhez február 6ról * „Mexico jan ,40 . 1 8 3 7 . Mig az amerikai 
követ a’ mexicoi kormánnyal azon követeléseknél alkudozék, mel- 
lyekre a’ washingtoni kabinét áltál m eg vala bízva, azalatt felső 
California lakosai a’ texasi ültetvényesek (plantageur) példájára a1 
mexicoi respublicától függetleneknek nyilatkoztak ,[ámogattatva a’ 
csöndes oczeánon fekvő négy amerikai hajótol,mellyek fegyverei ’s 
hadiszerei arra szolgáltak , hogy ezen m egye hatóságit, mellyek e* 
zendülésnek ellenszegülni (igyekeztek, visszaüzzék: „A ’ mexicoi 
kormány mindenről tudósíitatván , errül nyilatkozást kívánt Ellis ur* 
tó i, a’ követtől, ki nem csak szükségesnek nem tartá arra vála
szolni, de m ég csak arra sem m éltatta, hogy a' külügyi minister 
jegyzékének kézhezvételét elísmérje. E* néhány nap múlva illő 
kifejezésekben választ kívánt; Ellis ur azonban elégnek tartá, hogy 
nagy sietséggel útlevelét kívánta, mi m eg is adatott neki. Éhez- 
képest az éjszakamerikai követség mintegy hűtlenül távozott el 
ezen respublicából, ’s Mexico kormánya miatt a’ magáét is kényte
len vala visszahíni Washingtonból. Az a* kérdés már m ost: mikép 
fogja az amerikai kormány ministere és négy hadihajója viseletét 
igazlani? „ E ’ szép okoskodás alapjában megdől, ha visszaemléke
zünk azon híradásokra, mellyek szerint a’ mexicoi követ hagyá el 
előbb Washingtont, és pedig Texas miatt, mi előtt az amerikai k o r
mány Ellis urat Mexicóból visszaidézte volna. De majd kellő vi* 
lágosságra jut a’ dolog. —

Mindazon szájolás ellenére , mellyel a’ ministeri lapok a’ mi* 
nisteri rendszert versenyt dicsérgetik ’s azon nagy bizodalom da* 
czára, mellyel a’ ministerium politikája iránt a’ nemzet töm ege vi
seltetik, nevezetes tünemény az, hogy a’ takarék - pénztárokból, 
mellyek a’ kormány ügyelése alatt vannak, számos pénzmennyiség 
vísszavétetik.

A ’ Curier de Lyon szerint egy ottani kórházban fekvő czuk- 
rász inas midőn meghallotta, hogy Championt elfogták ’s ez megyil- 
kolta magát, hirtelen őrültségbe esett, melly állapotjábán ismételve 
állította, hogy mivel Champion m eghalt, már most rajta a’ s o r ,  a' 
királyt m eggyilkolni, mivel a’ sors őt határozó erre. E z állapotában 
körülményes részleteket adott a’ király-gyilkoló egyesületről, ’s 
nem sokára azután megholt. —

Fonfréde panaszkodott a’ Jour. de Parisban, hogy a’ Jo u r
nal des Débats őt nem e g y e n esen ’s a’ nélkül támadó m eg , hogy 
nevét m egnevezné, mi által védelmét megnehezítő- A’ Jour, des 
Débats erre uj czikket közöl Fonfréde ellen , mellyben neve csak

húszon hétszer fordul elő. E ’ fölött e’ két ministeri hírlap viszálya 
mindegyre mérgesebbül. —  Clauzel marsai a’constantinei szállítván)-  
hadrul beadott tudósításában a’ Gíáik sorezredet arról vádolta, hogy 
az élelmiszerek felét elrablotta. A ’ Constitutionnel pedig ellenmondást 
közöl ez állítás ellen , mellyet azon ezred harminca tiszté irt alá.

A N G L I A .
Ed. L. Bulvrer, Lincoln követe az alsóházban febr. 2  léit 

az irland hatósági törvényjavaslatról e’képen szólott: „Tavaly ugyaii 
nem volt egyesület, ’s mégis m egtagadtátok a’ halóságjavitásl! 
’s m ost, egy egész országtól meg kell e ’ tagadni hatóságai ja -  
vilhalását, m ert azt egy nagy egyesület kívánja? Úgy e volt e- 
gyesület Birminghamban, sőt egész Angliában, — e’ nyugott, 
dicséretes Angliában , -számos vo lt, hogy parliamentjavitás eszkö
zöltessék, ’s ezen egyesületek gyűléseiben szintolly heves beszé
dek , szintolly érzelm ek jöttek napvilágra a’ titkos szavazás , rövid 
parliam entek, sőt a’ status és egyház elkülönítése ré sz é re , mint 
az irlandi egyesületben. ’S mikép oszlattátok el amaz egyesü le
tet, melly vraázszsal juttattátok sírba ? ’s megadtátok e a’ javítást? 
(Halljuk!) De úgymond az igen tisztes baronet, (P ee l,) ha ti, minis- 
terek, az irlandi egyesületet el nem nyomhatjátok, miért biztatjá
tok azt, ’s m ért olvasztjátok össze a’ kormánnyal ? mért adtok Pi- 
got urnák hivatalt? L ehetséges e ,  hogy az igen tisztes barenet il
ly es mit mondjon? Ki kárhoztató az orangista páholyokat jobban 
mint ő? É s nem első kormányi tette volt é, hogy az orangista egyesü
let másod nagym esterét, a’ vitéz ezredest, Sligo tagját (Percevalt) hi* 
vatalba iktató ? —* (halljuk !) Hasonlítsátok össze az orange-páholyo- 
kat a’ nemzeti egyesülettel; mindkettő ugyan betegség jele a1 status* 
testben, de ez n y ílt , közös ; amazok titkosak, kizárók voltak. M i
ért olvasztottátok tehát ti a’ kormányt e’ páholyokkal össze ? M iért 
toltátok a’ ti Pigottotokat hivatalba? (Tetszés a’ ministeri oldalon) 
Azt m ondjátok, nem akarjátok egyik párttól elvenni a’ hatalm at, ’s 
a’ másiknak odaadni, ’s e ’ m ellett mindig pártoskodásról fecsegtek, 
’s keseritésekröl minden városban. Becsületes okoskodás é ez? M ért 
nem fordítjátok ezt soha Angliára? Nincsenek é itt pártok? Nem 
adtátok é egyik párttol a’ másiknak a’ hatalmat, midőn a’ hatósági 
törvényjavaslatot elfogadtátok Angliára és Skótziára nézve ? Pártok, 
valóban! E ’ szó illeszthetőbb ezen országra, mint Irlandra; mert 
nálunk legalább van két párt, melly egym ást ran g ra , tulajdonra 
és számára nézve egyensúlyban tartja. De ha Irlandra tekintek, ott 
valóban csak egy pártot látok. Én nem akarok a’ régi ’s újabb ha
tósági intézvények közt hasonlítást tenni; csak annyit m ondok, 
hogy épen illy pártok miatt alapíttattak legelsőben is ama’ hatósági 
intézvények. Hogyan, tehát a’ katholikusok, habár hosszú századok on 
keresztül tartó elnyomástól összezuzatva is, rosszabbak volnának , 
mint ama’ szem élyrabok, kik elsőben állottak czéhekbe ’s testü
letekbe. (halljuk !) M elly gúny minmagunkra ! Irland , melly annyi 
idő óta egyesülve van a’ legm űveltebb országgal e ’ világon, a’ 
49dik században kevésbbé fog e alkalmas lenni intézvényekre, m el
lyek óriásibb mértékben a’hübéri(feudalis)századokban támadtak, ’s a’t 
A ’ törvényjavaslat sorsa mór rég  tudva van; t. i. elfogadtatott 84 . szó 
többséggel. —

Az alsöházban mark lé n  a’ biztosság előtt azon törvényja
vaslat forga vita alatt, melly az adósság miatti fogságot eltörli ’s csu
pán csalás esetében hagyja meg. A ’ fő ügyész indítványára 5 4  szóval 
51 ellen az határoztatott, hogy a’parliamenttagokel nem fogathatási 
szabaditéka tartassék főn ezentúl is.

A ’ vasutak ügye Angliában folyvást terjed. A’ nyugoti nagy 
vasúton valóságos vas szorgalommal dolgoznak, ámbár a’ föld e g y e 
netlensége sok akadályt okoz. Egyetlenegy hid 6 0  ezer font ster
lingbe fog kerülni (másfél milliónál többe). Az újabb vasutak egyike 
szám ára, Grenishaw kötélgyára Sunderlandban az eddig ism érete- 
sek közt legnagyobb aladságot, vontató kötelet, készít. Hossza négy 
ezer yard; kerülete 7 hüvelyk, ’s 12  tonnányit (2 4 0  mázsát) nyom; 
Kerülni fog 4 0 0  font sterlingbe. ——

M inthogy „ Vixen“ brilt hajó elvétele az orosz hatóságok 
által komoly különzésekre fog minden bizonnyal nyújtani alkalm at, 
nem lesz érdektelen e’ kérdést körülményesebben megfejteni. —  A ’ 
Portfolio 39ik füzete febr. 4én  jelent meg Londonban, ’s többek 
közt közli az orosz felszólást Vixen elvételérül, ’s némelly m egjegy
zéseket rá. A ’ Portfolio, mint méltán várni lehetett, teljes nyomom— 
ságát elismeri e ’ fontos kérdésnek ’s úgy tekinti azt, mint elhatáro
zót Anglia politikai befolyására nézve egész keleten , ’s kereskedési 
érdekeire nézve a’ fekete tengeren , Kisáziában, és Perziában. —  
A ’ kérdésnek politikai oldalára az A nglia, Oroszország ’s a* 
porta között 4 8 1 2  óta kötött szerződések összehasonlításából oda 
válaszolnak, hogy Oroszországnak nincsen joga Czirkaszsiára; 
részintkifejezett lemondása miatt minden birtok-nagyobbitásról az 
utolsó török háború elő tt, ’s W ellington hg ellenmondása miatt a’ 
drinápolyi békekötésben történt birtokátengedésnek, részint azért, 
mivel a’ porta soha ezen országot nem bírta, ’s igy az orosznak 
ót sem engedhette , sem Russzia azt mindeddig m eg nem hódíthatta.

N É M E T O R S Z Á G .
Siegmann Károly József, az Augsburgban megjelenő Alig. 

Ztgnak 32évig szakadatlan munkásságu szerkesztője f. h. 3kán túl
világra szenderült. Eltakarittalása 6kán ment végbe számos tisztelőji, 
baráti ’s cokoni kíséretében. Koporsaját a’ Cotta könyvmühely sze- 
dőji vivék , kiknek egyike már 1 8 1 0 b en  kezde dolgozni a’ nevezett 
hirlap körül, másika pedig ezelőtt 4 0  évvel annak első számaiban 
is munkás betűszedő volt. A ’ szedők más része férjíias énekkart
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képezve, sirdalt zengtek a szendergő tetem  fölött. Jeles búcsúz
tatót (emlékbeszédet) monda e’ gyászünnepen az illető lelkész, szív- 
hatólag előadván az elhunytnak maradandó nyomu életpályáját, s 
mit vesztett el benne A ugsburg, mit Kémet ország, mit az em beri
ség. JViegemlité a’ helyzet nyomosságát’s a’ munkakör hatását, melly- 
ben a n n y i változat, annyi emelkedés ’s hanyatlás közölt tántoritla- 
nul á llt , míg a’ halál őt is átölelé. Hű vonalmakbun rajzolá szív s 
lelki bélyegét,szilárdságát, zárkózottságát, alapos meggondoitságáí, 
jje egyszersmind őszinteségét, társaikodási igénytelenségét s hiúság
tól ment önérzelmű keblét e’ férjfiunak, kinek érdemeit., teljes m ér
tékbe csak az utóvilág ludandja méltányolni.

B E h  G I ü  M.
A’ képviselőházban febr. 28án estve rendkívüli ülésben az 

halároztatotl, hogy a’ nyiiványos munkák mínisteriumi költsége vé
geztessék , mivel Bureht melleit a’ gátot az utóbbi zivatar megsza- 
kasztá. E ’ szerencsétlenség tudósítása Antwerpböl igen szomoriló. 
E z oíly hirtelen áradást okoza, hogy számos parasztnak nem volt i- 
deje megmenekvésre. Néhány szegény asszony, ki baromfit vive 
vásárra Anlw erpbe, elmerült E gy paraszt, ki nénjével Antwerp- 
be kocsizott, ’s a’ fenyegető veszélyt látta, sürgette testvérét, m en
tené meg magát vele; de az a’ kocsin nagyobb bátorságot vélvén, 
elveszett, testvére pedig megszabadult. Egy más paraszt is két őt 
kisérő asszonynyal ’s egy ö re g , ki mindenfelül viz-környezte kocsi
ján több óráig veczkendelt, végre segély-hijány miatt elmerült. S zá
mos házfödélre futott személyt tengerész katonák mentének meg. 
Febr. 27én  reggel a’ gátrézs v. nyiladék Burchtnál ÍJ4Ö— ÍJőOláb- 
nyi volt hosszában, mélysége pedig m ég csak 12 lábnyi, de meílyet, 
a’ tengerdagály állal oda tolult víztömeg , még nagyobbitand. Hab- 
roecknél is megszakadt a’ gát. A z  egész falut elboritá az özön, ’s a5 
viz,  még magában az egyházban is ÍJ—-4 lábnyi. —  A’ vihar 
Ürüsselben is nagy pusztításokat tön , és számos fát gyökerestül 
csavart ki. —

N É M E T A L F 0  L 0.
Amsterdamból mart. író i írják , hogy a’ general - statusok 

biztossága által a’ kormánynak a’ pénzügyi törvényjavaslat tárgyá
ban lelt számos nehézség kemény ellenzést várat a’ kamra részéről. 
E zen aggódás annyival kedvetlenebből hato tta’ hollandi pénzkeletre, 
mivel szinte akkor a’ spanyol pénzkelet is megcsökkent. Mondják 
azonban, a’ kormány e’ nehézségekre már megfelelt, sőt késznek 
nyilatkozott némellyekre nézve a5 gyűlésben bízodalmas szóval is 
megfelelni. A ’ general-statusok kamarai biztossága főleg azon sla- 
ius-adóssági kamatok folyvást fizetése miatt gáncsoskodott, melly 
majd egykor Belgiumra fog esni, ’s óhajtja is, hogy azokat már Bel
gium fizetné. —

G Ö 11 Ö G 0  11 S Z  Á  G.
A’ Hellen Curier közli az i8 3 6 k i  költségjegyzéket, mi

kép az az egyes ministerségi osztályok kivánati ’s a’ slatuslanács vé
leménye után múlt év oct. 38án meghatároztatott. Szerinte az év ren
des jövedelme 1 3 ,6 2 3 ,8 1 7  drachmára m egy „(egy drachmát mint
egy ̂ Op.xban véve.) Ebben a’tizedek“ 6 ,3 0 0 ,0 0 0 ,a’ vámok 2 ,4 5 0 ,0 0 0  
drachmát tesznek. A’ többi czím alatt legnagyobb mennyiséget adnak 
a’ szabaditékok 3 0 0 ,0 0 0  dr. a’consuli illetékek 3 2 3 .9 5 0 , sóbányák 
4 5 0 ,0 0 0 ;  az erdők 3 0 0 ,0 0 0 , az olajfaüitetvények haszonbére
3 5 0 .0 0 0  d r., a’ nemzeti jószágok eladatásából csak 2 1 0 ,3 5 4  
drachma. Rendkívüli bevételek 1835 ik  évből 1,2 0 4 ,7 2 0 . dr. a’ há
rom védhatalom által megajánlott kölcsönből 2 ,8 0 1 ,3 9 9 , dr. Az e- 
gész bevétel pedig volt 1 7 ,6 2 8 ,9 3 9  drachma. A 5 kiadások közt 
fenállanak a’ statusadósság kamatjai és fogyasztása, vagy lefizetése 
2 ,8 0 1 ,3 9 9  drachmával, efölött a’ kir. udvar költségei 1 ,0 0 0 ,0 0 0  
drachmával, a’ slatuslanács 2 3 0 ,8 2 0  drval. a’ külviszonyok 3 4 8  ezer 
91 5 drval,a’ törvény szolgáltatás 5 3 9 ,7 0 4 , drval; a’ belviszonyok 
2,1 7 0 ,5 6 0  drval, az isteni szolgálat és nyiiványos oktatás 4 4 0  ezer 
2 0 0  drval, a’ pénzügy igazgatás 4 0 4 ,9 1 9  drval; a’ sereg 4. millió, 
a’ tengerészet 2 ,0 0 0 ,0 0 0  drval, a’phalanx 8 7 7 ,2 9 9  drval, az éjszaki 
határszélek fölfegyverzése vagy is a’ palikárok 1 ,2 5 3 ,3 1 0  drval. Ha 
ehez még a’ belministeriumban a’ rendőrség számára vett 8 7 0 ,5 9 9  
drachmát vesszük, úgy szárazi és tengeri fegyveres erőre 9 ,0 0 0 .0 0 0  
dr. költetik el, ide nem számítván a’ katonai nyugpénzeket, mellyek a’ 
szabályos bevételek \  ét teszik.

T Ö R Ö K 0 R S Z Á G .
Az ausztriai Lloyd tudósításai Livornoból martz. Író i így 

szólnak: „Romeo kapitány, 14 nap előtt hagyván el Tunist, le 
veleket hozott, mellyek épen nem erősítik az ott állítva kitört nép- 
zendülés hirét. A ’ tunisi basa e’ város egészségi állapot ja tekinteté
ből megparancsoló, hogy valamennyi ezen városból jövő hajó csak 
S farí, d e rb i, da M edie, M onaster, Suza, Gallipoli, Portofarina, 
és Rabaque révekbe bocsáttathatik, hol felvigyázók vannak állítva, 
’s minden más ponton őrök minden kiszállást erőszakkal gátolan- 
dók.“ Tripolisi hirek szerint a’ dögmirigy e’ városban ’s vidékül 
nagy pusztításokat te sz , ’s a’ marhadög is kitört.

O R O S Z O R S Z Á G .
Berlinből következő levelet közlenek a’ külföldi lapok feb. 

2 óikéról Tegnap hiteles kezektől levél érkezett ide Sz. Pétervár-
ból febr. 12ről, melly véres bajvivás hírét hozta egy előkelő, ’s ma
gas udvari hivatalt viselő orosz g r ó f ’s egy könnyű lovas őrségi liszt*

külföldi közt. M. P. gróf az első lövésre elesett, de magát még egy
szer fölemelve, elsütötte pisztolyát ellenére, ’s azután összeroa- 
kadva kiadta lelkét. A’ czár, kinek, ügy szólván , szemei előtt tör
tént az eset, a’ tisztet hadi-szék elé parancsolá állíttatni.“ Franczia 
lapok ugyané’ történetről igy írnak Sz. Pétervárbol: Az elesett ama’ 
hires orosz költő és iró,M ussín Puschkin, ellenje pedig bizonyos 
d’ Anthes nevű franczia tiszt orosz szolgálatban, fogadott fija egy 
Sz. Pétervárban megbízott idegen követnek, és sógora Mussin 
Puschkinnak. Családi viszályok , gyűlölséges nyelvek által elkese
rítve, adlak okot e ’ szerencsétlen bajvivásra, mire azonban Pusch
kin volt a’ kihívó. Puschkin , ámbár a’ golyó m ellét átfúrta, még is 
két napig élt. —

Az orosz vasut-részvényeket csupa hátírással is átruházhatni 
másokra anélkül, hogy szükség legyen az átruházást az igazgatóság
inak bejelenteni. A’ sz. pétervári vasút mellett 3 0 0 0  munkás fog
lalkozott , ’s mivel fizetésük rendesen kijárt 's jól is bántak velők, 
kijelentették, hogy tavaszon korán meg fognak a’ munka-folytatásra 
jelenni. —

A M E R I K A
A ’ mexicoi respublieában Bustamente elfogadá elnökké vá- 

laszlásátat, ’s minden polgári és katonai felsőséghez parancs érkezett, 
hogy Santana generált, a’ hol érik fogják el ’s hadi törvényszék eli- 
be állítsák. Bűne, mellyről vádolják, hogy a’ tampicói legújabb ösz- 
szeesküvésben részes volna.—  California is Texas példájára, függet
lennek nyilatkozott.

A’ N ew york Advertiser szerint Mexicoban nem igen hajlan
dók az egyesült statusok követelésit elism erni, mivel a’ mexicoi con- 
gressusban azon egyenes indítványt te tté k ,’s vitatták, hogy Mexico 
az éjszakamerikai egyesült statusoknak Naeogdotchez m egrakatása, 
(elfoglaltatása) ’s a’ texasiaknak adott segély miatt háborút üzenjen. 
Azon hajó elindultakor, melly e ’ hirt hozá, a’ vitatás e’ tárgyrul a’ 
congressusban m ég folyvást tartott, de közönségesen azt hivék, hogy 
nagy többséggel félre fog vettetni, mivel a’ mérséklettebb párt név- 
szerin tazal tisztviselők ellenzék a’ háborút az egyesült statusok ellen , 
’s csak a’ papság sürgelé azt. Úgy hiszik, Santana, ki Xorfolkböl 
feb. 5én vitorlázott e l, ha majd Mexieoba érkezik, mindent el fog 
követni a’ kormányon most ülő pártnak elmozdiltatására. —  Midőn 
Bustamente tábornok m egérkezett Mexieoba, semmi nyiiványos öröm 
nem mutatkozék, sőt az elfogadás m ég csak szives sem volt. Úgy 
látszik, a’ nép mind a’ fővárosban, mind az egész országban altal
jában Santana részén van, ’s hiedelem szerint mihelyt m egjelen , 
azonnal minden pártharcz m egszünend ’s valamennyi egyesülend e l
fogadtatására. A ’ nemzeti kincs ki van m erítve, a’ nyiiványos ügyek 
rósz állapotban, a’ kereskedés szűnő ’s a ’ külföldi kereskedők tá
vozó félben.

E  L E  G Y  H I 11.
Múlt év fogytán számos lap adá azon tudósitást, hogy sept. 

18án Florenczben Monte öliveto sz. egyházra valamelly tűzi tü 
nemény esett, ’s a’ 3 0 0  font nehézségű keresztet a’ toronyrul le- 

-sodorván a legközelebb m ezőre sujtá. De Florenczböl most azon 
jelen tés érkeze tt, hogy m. é. sept. 18án reggel 10 órakor égihá- 
boru vonult el a’ város fölött, melly a’Monte Oliveto sz. egyház to r
nyán csapott le , ’s a’ keresztet a’ közel m ezőre dobta. Ennél fogva 
nem lég tünem ény, sem légkő (m eteor) volt a z , mi a’ keresztet le 
csapta, hanem égi háború ’s vihar. Első hirét e ’ dolognak nem a’ 
florenczi, hanem a’ genuai hiv. újság adta; honnan ez azután majd 
valamennyi külföldi lapba átszivárgótt. —

G A B O N A Á R  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.

feb. 21én Arad 
tf 25én Győr 

mar. 2án Ungvár 
M 3án N.Beceker  

3án Temesvár. 
ff 4én Miskolc»
„  4én Kaja 
„ 4én Pécs 
„  5én I.osoncz 
„  6án Kesztercz.

7én Debreczen 
„ 7én Páncsova

8án Sz. Fejérvár 
9én Mfíscny 

„  lOén IJj-Kecse 
„ lOén N. Szombat 
,, lOén Pozsony 
„  11 én Szeged 
>} |1 én Komárom

lTű.1 P«*st

búza I két«« •  r. rozt árpa zab | kukur. | k ő ié t
88 1 68 1 66 1 60 ! 58 1 80 1 —

8 0 - 72 | ,60— 56 | 50— 47 | 4 6 - 44 | 36 — 3 * | S5— 77 | —

8 8 - 84 | 8 0 — 76 | 58— 54 | 50— 4 8 | 36 —33 | 8 0 - 76 | —
85— 75 1 65 — 55 | — 1 52— 50 | 42 — 40 1 70— 65 | -
8 3 - 68 | - 1 - 1 54 1 44 1 96 1 -

100— 95 | 75— 70 | 60 — 55 | 52— 50 | 33— 30 | 9 5 - 90 | 220—205

80— 67 | 53— 47 1 47 1 53 1 32 1 80 1 —
70— 65 | 55 1 55 1 - 1 35 1 75 1 80

90 1 - 1 6 0 - 45 | 50— 48 | 26 — 25 | — 1 -
105 — 82 | - 1 62 — 57 | 60 — 50 | 32— 29 | _ 4 -
120— 110 | — 1 70— 65 | 65 — 60 | 50 1 9 0 - 80 | -

85 1 - 1 — 1 50 1 40 1 72 1 —
80— 70 1 66— 60 | 52— 50 | 48 — 45 | 35— 33 J 80 1 — '

108— 72 | 57—48 | 1oo
1* 4 5 - 4 0  | 3 7 - 3 2  1 8 4 - 73 | -

95 — 85 | 80 1 - 1 i
t55 | - ) - 1 -

80 — 67 1 - 1 42 — 40 | 38— 37 | 30— 2S | 75 1 —

94— 65 | - 1 46— 44 | 4 3 - 40 | 35 — 30 | 84 1 -

90 — 85 | 70— 65 | 65 1 56 1 50 i 90 1 95

77 1 6 8 - 65 | 49 — 48 | 45 — 46 | 56 1 80 — 77 | 78

9 3 - 86 | 66— 60 | 51 — 46 1 52— ♦3 | 3S — 3 * | 86— 80 | -

P . É N Z K E L E T :  Becs, martz. lókén 5 pCeute* statnskötelezvény 105 1 /3 2  
4pCentes 1 0 o 3 /S ;  3 pCentes 7 5 2 /5 ;  I82lki «Utu»kölcsiin 100fortéit 112 1 /4  
1 S34ki 500 irtó» kölesé» 568 1 / S  bécsi 2 1 /  2 pCtes bankó kötelezvény 66 
3 / 8 ;  2 yiCtes 54 1 /2 .

D UN A V ÍZ  Á L L Á S .  mart. iöán 3' 7" 9'" I7én 4' 2" 6'" 18én 4' Iq" 9"'.

m e c z y.Szerkeszti H e ’ Nyomtatja B e i me l .



grfgi JELENKOR.
F O G L A L A T :  Magyar és Erdélyors*ág (nemesítés ; kinevezések ’s m egtiszteljek; Kállay litván , Horváth János és ltosty Albert felebaráti jótékonysága; erdé

ly i és bukovinai tudóiitáiok; pozsonyi közlemények; budapesti színészet; ni. tud. tár«., borismértető egyesület; kamrai tudósítás.) Ausztria (földrengések; 
simeringi lóverseny.) Spanyolország (folyváiti munkátlanság; ministeri szorongás; Mendizabal hanyatlik; gr. Almodovar hadminister, Narvaez és Lopez szám 
űzetése.) Francziaország (az elkülönítő törvényjavaslat ügye; Jaubert és l)upin beszédei; uj pokolcrómű ’s összeesküvés a’ király ellen 's a’ t )  Anglia 
(alsóházi viták az egyházi adók eltörlesztése, Canada ügye ’s a’ t. fölött; különféle.) Németalföld. Németorsiág (Baden nagyhgség országgyűlése; írankfurt- 
wiesbadeni vasút.) Törökország. Amerika. Klegyhir Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

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

Ó cs. k. felsége febr. 18árol kelt legf. határozata által Fren* 
reísz Józsefet, a’ budai polit. alapítványi fő pénztár igazgatóját m a
gyar nem ességgel felruházni,

Martz. 2ikároli legfens. végzete szerint pedig Nádasdy Ferencz gr. 
váczi püspököt, Osegovich Imre előmozdított püspök helyébe , és 
Lányi Imre debreczeni kerületi táblai elnököt bold. Sziiassy József 
helyébe, a’ hét személyes itélőszélc biráivá nevezni méltóztatott.

A’ dunántúli helv. vallásit superinlendentiának martz. 14én  
Pápán tartatott kisgyülésekor felolvastatván a’ múlt évi novemb. 3kán 
tartatott kisgyülés által a’ superintendentia világi fő curatorát ’s eg y 
házi és világi aljegyzőit választó szavazatok felnyitására rendelt vá
lasztmány hivatalos je len tése , közörömmel tapasztaltaiéi:, hogy 
világi főcurátorrá Pázmándy D ienes, ns. Komárom m egye érdem 
teljes első alispánja ’s három utóbbi országgyűlésen követe, az ös
szes 2 9 7  szavazat közűi 2 4 2 v e l; egyházi aljegyzővé Nagy Mihály 
tatavidéki esp eres , kocsi lelki pásztor cs ns Győr és Komárom 
megyék tbirája; világi aljegyzővé végre Tóth Lajos, több uradalom 
rendes ü g y észe ,’» a’ pápai reform, főiskola felügyelő je , nevezetes 
szótöbbséggel választattak meg.

K o l o z s v á r :  B á n ó  I s t v á n  r. professor, kiadván köze
lebb nyomtatásban a’természeti magányos és közönséges törvények
ről irt m unkáját,’s abból egy példányi főhg Este F e r d i n a n d  ó fen
ségének bemutatván, a’ kir. főhg azt kegyesen elfogadni, ’s a’ szer
zőt aranyláncczal diszes arany órával megajándékozni, ’s azt fő ud
varm estere gr. Desfours által a’ szerző kezeihez adatni méltózta
tott. Ö kir. fenségének nagylelkűségéből származott illy megtisztel
tetését a’ tanító úr ünnepélyesen m eghálál.' mart. 2kán , midőn is, 
minapi számunk szerint, Iső Ferencz császárt magasztaló beszédé
ben elősorozta egyszersmind a’ tíz század óta atyafiságos habsburgi 
és lotharingi házbeli császárok, királyok ’s főhgeknek a* tudomá
n y o k ’s tudósak iránt mutatott kegyelmeiket mai időkig’s a’t. Érd. Hir.

Ns. sz. H a j d ú k e r ü l e t b ő l ,  mart. 1 4 k én : A ’ szükségtül 
sanyart hajduvárosok lakosi nyomasztó ínsége enyhítésére Kállay 
István kir. tanácsos, és jelenleg h. kerületi kir. biztos, ön erszényéből 
1 0 0 0  váltó frtot nyújtott olly szegények, özvegyek és árvák gyámo- 
litásukra, kiket a’ kor súlya, betegség vagy elhagyatottság terhe nyom, 
’s rendelést tö n , hogy a’ 6 város közül mindenikben 12  illy szegény 
szükölködőt ápoljanak, mig új kenyér leend. Hogy pedig a’ hajdu
városok az epesztő szükség kinjaitul örök időre m enekjenek, am as 
üdvös intézkedést eszközlé, hogy minden hajduvárosban közönséges 
magtárt építsenek, ’s azt a’ legelső boldogabb időben tüstint m eg
töltsék gabonával, mellyből azután a’ netalán előforduló term éketlen 
évbeli szükséget minden aggság vagy teher nélkül pótolni lehessen.

S í  e n t - A n d r á s  (Békés vm.) mart. 15 k .: Azon szükséget,melly 
e’ mostoha évben közönségünk legnagyobb részét olly igen sanyar
gató, hogy némellyek majd az éhenhalás iszonyatosságival küz
döttek , atyailag enyhité Horváth János cs. kamarás és Rosti Albert 
táblabiró az által, hogy inségök kevesebbitésére az első 4 5 0  váltó 
frtot ajándékozott, utóbbi pedig 2 5 0  v. írt. kész pénzbeli segedel
mén kívül jobbágyainak fél esztendei robotját ’s a’ jövő term ésből 
járni kellő kilenczedet és tizedet egészen, a’ legbővebb aratás és szü
ret esetére is, elengedte.

N a g y á g o n  1 8 3 7  januar. 16  ’s 17dik a’ bányász növen
dékek a’ bányászati igazgatóság személyei ’s más érdemes urak e -  
lőtt szorosan megvizsgáltattak. Jan. IGkán a’ tizenhárom számú el
ső éviek egy igen derék ’s munkás magyar ajkú hazafi vezérlete ’s 
tanítása alatt, kinek nevét megnevezni szerénysége nem engedi, 
a’ tiszta számvetési tan (mathesis) , a’ természeti tan, szorosb érte
lemben véve (physika), terjtan (geom etria), lap és töm eg-m érés 
(stereometria), az erőmútan (mechanika), viztan (hydrostatika), lég 
tan (aérostatika), vegytan (chemia) elemeit illető kérdésekre tisztán 
’s pontosan feleltek; hasonlag a’ tizennégy számú másod évi növendékek 
egy fáradhatlan derék hazafi oktatása ’s útmutatása alatt a’ föld te r
mészeti viszonyait (geognosia), bánya-kutatást (Schürfung), bánya- 
mivelést, a’ föld sötét gyomrából az úgy nevezett meddő (taub) ’s 
érczes kövek kiszállítása módját, a’ bányákban az em beréletet részint 
kőszirtomlás, részint rósz levegő ellen bátorságositó czikkekbeli 
kérdésekre. Követte az említett tudományokban mutatott előhaladá- 
sok és szorgalrnok szerinti osztályzatok (classificatio) az egész 
hallgatóság színe előtt, ezután a’ hatjelesb, mind a’ két éviek kö
zül hármat kiválasztva, a’ kir. kincstárnak, jutalom nyerésre ajánlta- 
tás végett kitüzeték. Hála az égnek! hogy már édes hazánkban is 
támadnak olly hatosak, kik a’ ro p p a n t’s irtózatos szirteket m eg
nyitván, azok kincseit napfényre h o z z á k ,’s a’ szorgalom azon ágát, 
melly valóban legtisztább és legártatlanabb jövedelmet hoz, m ert 
nem szenvedő felebarátunk nyomatása, nem nemzetek ártatlan vé

re kiontása által esik, virágzásba hozzák, az úgy is egyébiránt semmi 
kereskedéssel nem dicsekhetú, azonban érezdús Erdélyben. Érd. Hir.

C z e r n o v i c h b o  1 (Bukovina) martz. elejéről írják, hogy 
ott annyi hó esett, mennyi elég volta’gyorsszekér útját megakasz
tani. A’ levéltárczát szánon küldték el Lemberg felé, de az csak
ugyan fél nappal későbben érkezett, mint rendesen, m ert az illák 
sok helyen alig valónak járhatók. —- Lembergben is martz. 4  ’s Sói
kén igen sok hó esett , mennyi tél derekán egyszer sem ez idén. 
7én a’ hévmérő 12 ,5° Reaum. állott; 8án 1 2 ,7 2 °  R. a’ mi illy idő 
tájban, ’s illy lágy előzvények után, nagy ritkaság.

Pozsony: f. h. 14én  délutáni 4  óra tájban gyönge földingás 
riasztotta fel a’ szobákban levőket, kettős lökéssel, de mellyek a’ 
szabadban járkálok figyelmét kikerülék. —  15én a’ hajóhíd ismét 
helyre állíttatott ’s as Auval közösülés megnyittatott. —  Múlt 18 3 6 - 
ban a’ halomás következő volt Pozsonyban : meghalt 7 4 2  egy esz
tendőn felül, 3 7 7  egy esztendőn alul; amazokközt 3 4 2  férfi ’s 4 0 0  
nőnemű,ezek közt 1 9 4  férfi ’s 1 8 3  leánygyermek.Legnagyobb volt a’ha - 
lálozás júliusban (1 0 9 ) ;  legcsekélyebb decemberben (3 9 ); leg 
többet elvitt a’cholera (1 74et) ; a’sorvadás v.aszkór (1 0 9 ) és tüdő-senyv 
(83at). Holtan született 52 . —  90dik évét csak 2  asszony haladó 
m eg , ’s egy ért 9 9  évet.

P e s t :  martz. 20kán. Bomladozó állapotban van ismét bu
dapesti szinésztársaságunk , melly a’ két testvér város magyar 
ajkú lakosit negyedfél évig folyvást mulattató előadásival; korábbi é- 
vekben ugyan kizárólag Budán, az utolsó tél folytában mindazáltal P es
ten is, hetenként egyszer lépve föl a’ nagyságárul Europaszerte hires 
ném et színpadon. Utolsó budai előadása tegnapelőtt yolt; legnapcsupán 
hangás:,attal, éa szavalással elegy esti mulatság tartaték ugyan a’ budai 
színházban, egyszersmind névnapi ünneplésére is József főhg. nádo
runknak. Az egészet Fáncsy szinésztag által elmondott önkészi- 
tette búcsúszó rek esz té , mellynek velős tartalma ’s a’ szív leg- 
bensőbb érzelmeivel összeolvadó lelkes előadása, minden kebelt 
meghatott, ’s fölkelté bennünk azon aggodalmat, hogy az együtt levő 
jeles szinésztársaság, pesti színházunk elkészüléséig megoszolva el- 
parlagulhat.—-Óhajtanunk kell azon hírvalósulását,hogy Budapestről 
el sem is távozandnak, hanem a’pesti sainpadon hetenkénti mutatvá- 
nyikat ezentúl is folytatva , egyéb idejüket, szavalási, éneklési ’s a’ t. 
gyakorlatokban töltendik , m iszerint a’ majdan megnyitandó uj szín
házban, annál nagyobb művészi tökélyben léphessenek föl.

A’ Magyar Borismértető Egyesület közgyűlése Breczenheim 
Ferdinand ő hgségének úgy is mint az Egyesület’ tagjának, az Egyesü
lethez viseltető azon szíves hazaíiui vonzalmáért, mellynél fogva regé- 
czi uradamában létező üveghutájára ?iézve azon rendelést szives vala ki
bocsátani, hogy ott a’ társaság felföldi részvényesi számára jó nemű 
palaczkok készíttessenek, ’s mindenkor készen tartassanak; valamint 
a’ Francziaországbul hozatott ’s az Egyesületnek beküldött palaczkos- 
bor - állási minta miatt (melly Appiano József árusnál, József piacz 
Almásy házban megtekinthető) a’ társaság’ nevében köszönő levelet i- 
ratni rendelt. Szükségesnek ilélte tovább újólag emlékezetbe hozni az 
egyesületi szabályok’ 9ik pontját, mellynél fogva minden részes c s a k  
tu 1 aj d o n te r m e s z l m é n y ét  küldheti az Egyesület’ pinczéjébe. E l
határoztatott, hogy minden tag, belépte első évében 20 pgő forintot kö
telesfizetni részvényül az Egyesület’ közpénztárába, ’s csak a’ későbbi 
évekre fizet részvényül 10 pfrtot évenként. Az I8 37ik részvényeket 
szokott mód szerint Appiano József árusnál vagy Szekrényessy József 
jegyzőnél (Dorottya - útcza siksz.a.) lefizethetni. — Titkos golyózás utján 
ismét uj 14 jelentkezett bort<#rmesztó vétetett az Egyesület’ részvényesei 
közé, ’s e’ szerint az Egyesület mostDltagbul áll. Azon jelentkeztek 
pedig, kiknek bortermő vidékeiről’s ajánlott boraik’ minőségéről a’ 
jelen közgyűlés köriilményesb tudomással nem bir, oda utasíttatnak, 
hogy a’ jövő közgyűlésig megkívántaié tulajdonaikra! vagy a’ társa
ság egyik tagja által, vagy legalább bemutatandó oklevéllel erősített 
példány-boraik által bővebb felvilágosítást nyújtani méltóztassanak; 
’s e’ szabályhoz szíveskedjenek illeszkedni ezentúl az Egyesületbe 
tagul belépni szándékozók i s ; egyébiránt a’ jövő pesti Medard-vásár- 
kor az addig jelentközendők el fognak választatni. — Schams Ferencz 
venyige - iskolája’ fölsegéllésére a’ közgyűlés I837ikre 100 pgő forint 
segéd-pénzt ajánlott a’ köz pénztárbul. Azon egye s vendéglőkben, 
vagy korcsmákban, hol az Egyesület’ borai is áruitatnak, kötelesek 
a’ pinczérek a’ palaczkokat bontatlanul tenni az asztalra, melly óvás 
a’ nyomtatott árjegyzékek’ homlokára is nagy kitűnő belükkel kinyo
matni halároztatott.

Újólag említésbe hozatni rendelé az Egyesület, szabályinak 2sík 
pontját, t. i. hogy „ az Egyesület maga pinczéjebélieknek, csupán azon 
borokat isméri, mellyek egyenesen árusától vétettek, mint az árjegy
zékek közül is csupán azokat vallja magáéinak, mellyek alatt megbí
zott árusának neve áll.“ Az Egyesület’ hasznos folyamatja efölött arra 
birá az Egyesület egyes tagjait, hogy jövő pesti Medárd vásári köz
gyűlésében, midőn reméllhetóleg az Egyesület számos tagjai gyiilend- 
nek öszze, egy uj ’s több évre terjedő aláírás megnyittatásárul jó elő
re gondoskodni fognak. Schams Ferencz által a’ társaság költségin ké
szíttetett facsapos bádog és üveg tölcsérek, mint borlehuzásra igen 
czóürányosak, Appiano József árusnak köz megtekinthetésül átadattak
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Végre kővetkező eventiialis (azaz mig nem teljesedik, nem kötelező) 
aláírás nyittatott: „Alulírtak hasznosnak ítélvén a’ középhelyi bor-rak- 
lielvhez közel egy pinezét kibérleni, mellyhen a’ termesztmény, távo
labb helyekről hordókban szállíttatván, egy ahoz értő személy által ke
zeltessék ’s palaczkokba vonassák; az ahoz kivántató költségekrül ’s 
azoknak hozandó határozat szerinti gondviseléséről a’ Borisinértető 
Egyesület rendeleti értelmében olly világos kikötéssel tanácsko- 
zandunk, hogy 1) ezen aláírásban csak a’ Borismértetó Egyesület 
tagja vehet részt; 2) hogy ezen az alulírtak köz költségin bérlett pin
cééből az egyesületi szabályokhoz képest a’ bor egyedül palaczkokban 
*sa’ fenálló középponti rakhelyböl Appiane József árus által árultalhas- 
eék. Minden további! határozást az aláírók tartandó összejövetele fog el
intézni. KöltPesten, martz.l3ik 1837- Az eddigi aláírók: Gróf Andrá- 
sy György sk. Báró Vécsey Pál sk. Mayerfy Ferenez sk. ’s ezen alá
írás az abban részeszülni kívánóknak aláirhatás végett nyitva áll.

m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g . A’ hatodik nagy gyűlés által kitett e- 
zen történettudományi kérdésre: , ,Miilyen állapotban volt ej műi par es kereskedés honunkban az Árpád es vegyes házakból származott királyok alatt; mi történt fejedelmeink’ és törvény közéltünk' részéről azok’ előmozdítására; mellyek voltak nagyobb emelkedésüket hátráltató akadályok; végtére, minő befolyások volt nemzetünk' erkölcsi és értelmi kifejlődésé- re?*‘ f.évi mártzius’ 19dikéig, mint kitűzött határnapig, következő jel
mondata n y o l c z  pályairat érkezett alnlirthoz:

1. „Be thou still free and beautiful, and far aloof from deso
lation ! “ ,H u ii n i a.‘

2. A’ társaságnak valódi hatalma erkölcsi erejében van.
3. A’ múlt, tükre a’ jelennek.
4. Conamur, tenues grandia. Hor. i. Od. 6.
5. Mars mezején diszszel küzdő eleink az iparra
Nem voltak ügyelők! ’s éppen csak honijainkra
Kell ’s lehet a’ henyeség mérges nyilait kilövellni?
ti. Tota node laborantes nihil cepimus. Luc.  5, 5.
7 . fles ardua , vetustis iiovitatena dare.
8. Non omnia grandior aetas — — —

Quae fugiamus habet, seris venit usus ab annis. Ovid.  Met .
E’ munkák a’ mai ülésben előterjesztetvén, a* jelmondatos le

vélkék, bontatlanul, az academiának és Schedius Lajos kir. tanácsos, prof. 
és tiszt, tag’ mint elnöki helyettes’ pecsételve! lepecsételve, a’ levéltár
ba tétettek; a’ kéziratok pedig három, e’ végre választott rendes tag
nak adattak ki megvizsgálás végett. Mellyiké lesz a’ 100 arany jutalom* 
úgy a’ netalán határozandó másod, harmad ’s tb. mellékjutalom, a’ fo
lyó évben tartandó Vili dik nagy gyűlés fogja eldönteni.

II. Az ugyan lS3áben kihirdetett mathesisi kérdésre: „Mutat- lassúnak ki a” felsőbb analysis' azon tanitmányai, mellyek a' müt adományokba (Scientiae technicaej befolynak , s adassék elő népszerűén gyakorlati alkalmazások.“ niellynek határnapja hasonlóképeu f. e. mar- 
tzius’ 19dike volt, az nap’ eltöltőig egy felelet sem jött.

Pesten, a’ rn. tud. társaság’ kis gyűléséből, mart. 20. 1837.
D. S c h e d e l  F e r e n e z ,  titoknok.

Ó cs. k. fölsége a’ szomolnoki kam. bányászi pénztárnál megő
rült tisztségre Kaszaniczky Istvánt; a’ in. k. udv. kamara pedig 0r3ovára 
30adossá ottani ellenőr Somossy Antalt; ennek helyére Hliniczky L é 
nád pesti tisztiruokot; pesti tisztirno.V.ká Hirschinaun Ferenez budai fize
tésiden 80adi gyakornokot; Klenakra ellenőrködő írnokká Drenovatz 
József zimonyi Írnokot, ennek helyére Preveden Vincze eddigi gyakor
nokot, Svinyárra útlevél - vizsgálóvá Sztankovich János újvidéki só-és 
30adhivatali gyakornokot; Szegniába sóáruokká Kéki Ferenez otti eile 
iiőrt, Szathmárra szinte pénztárnokká Andics Imre eddigi munkácsi 
sóhivatali ellenőrt nevezte. Paiier Ferenez ka n. főfizetőhivatali pénz
tárnok, Lissiák András k. kam. orvos, Csefalvay Ignácz óbudai kain. 
pénztárhivatalnál ellenőrködött írnok, Marcher Antal csatádi kam. szám- 
tartó, Lukasz Reinhard bogsányi számvevőségi ellenőr nyugalmaztál- 
tak. Rosenberg János apátfalvi kain. kasznár meghalt. Kain. tudósítás.

A U S Z T R I A .
Az ausztriai első takarék pénztár számadásiból kitetszik, hogy 

ez 1836  dec. 3 i k é n  1 5 ,9 7 9 ,4 5 6  ft. 4 7  kr. kezelt ezüst pénzben, 
’s ugyan e’ napon 6 4 ,0 3 #  kamatos tagja volt.

Brttnnben, f. h. 14d. u. 4 óra ’s 43 perczkor egészen tiszta ’s 
napsugaras időben kettős földrendülés volt, melly a’ város minden 
részében , különösen pedig a’ Péter hegyi sxiklafészken érezhető vala, 
’s nern csak a’ házi bútorokat ’s egyéb ingóságokat reszketteté, 
hanem a’földet is annyira megrázta, hogy annak szökkenései minden
kit rémülésbe hoztak. Ugyan a’ mondott időben, de két perczczel 
utóbb jelentkezett az Becsben is , m ég pedig itt szokatlan erős 
ingássa!. —

A’ siinmeringi lóverseny ez idén május 2 ,  5 ,1 0  ’s 13án fog 
tartatni. A’ szózattöbséggel választott biztosság köv. tagokbuláll: 
Liechtenstein Aloyz és Venczel h g ek , Trautm ansdorf hg., W rbna 
gr. fő lovászmester, Esterházy M., Hunyady J.,H arrach  F erenez, Ná- 
dasdy T„ Festetics M iklós, Károlyi Lajos és Wrbna Rudolf grófok, 
kikhez az uj választottaág első ülésében még Károlyi István, S zéche
nyi István, és Lam berg Rúd. grófok csatoltattak; elnökül L iechten
stein Aloyz hg választatott . —  A’versenyek rende ’s díjai illy sor
ban következnek: 1) május 2ikán a) Megnyitó verseny , 1 0 0  arany 
dij, minden országi lovak futhatnak, mellyek még díjt nem nyerlek ’s 
ö esztendőt megnem haladtak, lang, inért. 3eszt. 75  f. teher; 4eszt. 
4 0 0  f. 5 észt. 1 0 6  f, kanczák 2  fonttal kevesbet, belföldi kanczák- 
tól származott lovak 4 fonttal kevesbet, angol lovak 9 fttal többet, 
de mellyek két észt. koruk előtt hagyták el Angliát, csak 6 fttal töb
bet. Mindenkitől 15 arany betétei; a’ betételek az első lóéi. b) Ugyan 
e ’ napon fog tartatni a’ „ Bielstakes,, név alatt ism éretes , ’s 1 8 3 6 - 
han három évre megújított aláírási verseny, mellyben minden An
glián kivid született ló részt vehet. A’ betétei mindenkitől 6 0  arany, 
a’ tér 1^ mf.;a’ teher 8 0  f. 3 évüeknél, 10 0  f. 4. évüeknél, 1C6 
f. 5. é. —  1 10 f. 6. é. —  1 12 f. még idősb lovaknál ; — kanczák 
2±  fttal kevesbet; félvér lovak 5 fttal kev .—  A’ nyertes jövő évben

három fonttal többet. 8 aláiró. martz 3 I kéig a’ lovakat bé kell jelenten 
vagy fél bánatpénzzel visszalépni. 2) Május 5én a) Károlyi díj, 1 0 0 0  
arany. A’ lótenyésztés több baráti által összetéve; változva Pesten és 
Becsben adatik ki 1 8 4 6 ig  bezárólag. Minden országbeli mén ’s kan- 
cza számára biztosítva. 2jr inf. —  50  arany betétei mindenkitől - fél bánat
pénz. A’ második ló 1 0 0  aranyat nyer, a ’ többi betétei a’ nyertesé. 
Teher 3 évűre 8 0  f. — 4é.  1 0 0  f. —  5 é. 10 6  f. — idősebre 10 9  
f.; mének 3 fttal többet, belföldi lovak 5 fttal kevesbet; e’ díj nye- 
rőji 5 füal több terhet fognak vinni jövő évben ’s fgy tovább, ha a ’ 
díjt újólag megnyernék. Bejelentések zár ideje april. 14dike. b) 
1 5 0  arany díj, minden belföldi kanczátol származott ló számára. 2  
mrf. Teher 3 évű 7o f. — 4  é. 95  f. —- 5. é, Í 0 2  f.; idősb 
1 0 6  f. ; —- mének 2  fttal többet; 5á0 arany be té te i, felebánat, c) 
belföldi három esztendős lovak versenye (Sweeb stakes); 100  arany 
Betétei, félbánalpénz, 1 mrf. T eher: 95  font, kanczák 3 fonttal ke
vesbet, belföldi kanczáklol származott lovak 2  fonttal kevesbet, 5 
aláiró, 5 ló. 3) xVlájus iOkén a) 2 0 0  aranydíj bármelly korú bel
földi lovak számára. 2 i  mrf. 2 0  arany betétei fejenként, félbánat
pénz, az elsó és második ló között elosztandó, Jeh e r 3 évű 75  
f. —  4 é. Í0 0  f. —  5. é. 106. f. —  öregebbek 1 0 9  f. —  mének 
2  fonttal többet; a’ díj nyerője minden köv. esztendőben 3. fonttal 
tö b b e t; nem angol telivér-eredetüek 4  fonttal kevesbet. b) Sim- 
meringi pályaostor minden országbeli ló szám ára, 1 mrf., 3 0  arany 
betétei. Jelentés május 6án. T eher: 3  é. 6 8  f. — 4 é . 9 4 f . — ő é . l O l  
f- —  6 é. 106 f. —  idősb 1 0 9  f. — ; mének 2 ^  fttal többet, telivér-lovak 
5 fttal, angol lovak 11 ̂  fttal többet, belföldi m ének’s kanczák iva
déka 4  fonttal kevesbet; Angliában nyertes lovak 4  fttal többet, c) 
E ’ napra van rendelve az i8 4 0 ig  biztosított, a’ pesti verseny óta 
már bezártan álló „Sw eepstakes“ is; GOarany fejenként; felebánát a’ 
belföld háromévü lovai szám ára, 9 0  font teh er, 1 mrf., 8  aláiró,
5 ló. —  4) Május 13án. A’ kar-gyertyatartó, 1 2 0  arany becsű, 
minden Anglián kívül született ló számára. 3 mrf.; teher 3  évű 68  
í. —  4 é. 9 4  f. —  5 é. 101  f. —  idősb 1 0 6  f.; m ének 2j- fttal 
többet. Betétei 5 0  arany, vissza vont lóiul 3 0  arany. A ’ betétei 
két harmada az első, egy harmada a’ második lóé.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi levelek szerint febr. 2 5 rü l igen szomorítok a’ b u - 

noli szerencsétlen ütközetről szóló tudósítások részletei. Áznál osz- 
tálynok, 2  ezerbül álló nem zetőrség ’s ujoncz katonaság vezére 
volt az első áldozat. Kívüle még 4 0  tiszt esettel. Iszonyú rém ülés
ben van egész Yalenczia. Különösen féltik Sagunt és M orelia várt 
’s várost, mellyeket a’ carlosiak ostrom aié vőnek, holott bennök. 
semmi védsereg nincs a’ polgárságon kül, ’s igy csupán ezek baj- 
nokiságátul reméllheti hóditlanul maradását. E gy  másik veszteség
ről is szállong hir, melly a’királyné harezosit Cataloniában érte. Le- 
ridábul névszerin t, azt Írják, hogy az Olivier ezredes parancsnok
sága alattCervera ésPenadella kö zt tanyázott csapatot hirtelen megtáma- 
dák Tristany vezérlete alatt a’carlospártiak, ’s a’m eglepett christinókat 
megfutamítván , közülök sokat elfogtak vagy lekonczoltak. A ’ tava
szi táboriás illy boldogtalan kezdete , nagyon csökkentendi a’ k i
rályné sergei harezvágyát ’s tábornokai vitézségét; a’ carlosiakat 
ellenban buzditandja, ’s terjedelmesb munkáiatuvá teendi, m ert az 
idő kinyiltával, illy rájok nézve kecsegtető kilátások m iatt, olly 
guerillák is fegyverhez nyúlnak, k ika’ telet zugjaik ’s viskóikba h ú 
zódva tölték. Az ő visszariasztatásukra , ’s a’ m ár fegyverben l e 
vők csüggesztésére, a’ christinóknak már egyszer győzniek, sőt 
a ’ győzelmet használniok, azaz uj m eg új győzelemmel szaporitni- 
ok kellene. Azoban mit tesznek a’ hadvezérek, kiktől e ’ tekintet
ben minden függ? Espartero különösen gától minden előhaladást. 0  
Lujan követet is bosszúsággal fogadé, ’s mi több, Sarsfielddel sem 
mikép sem akar egyetérteni. Evans m ég mindegyre az ágyat nyom 
ja ,  Jaureguy a’ szobát ő rz i, Rendon pedig halósapkát húzott fe
jé re ,  sisak v. csákó helyett; szóval mindenki h en y é l, panaszko
dik és szenved. A ’ hurutjárvány is épen jókor érkezett Spanyolor
szágba ; legalább ürügyül szolgálhat a’ inunkátlanságot szeretőknek, kik 
kényehnesbnek Ítélik a’ henyeséget ’s házi nyugalm at, mint a’ har- 
czi élet sanyaruságit. Sőt egy más kellem etlen eset is járult a’ kato
naság harezvágya lankasztásához, az t. i., hogy a’ Narvaezféle osz
tály katonádul elszedték eddigi franczia gyártalu fegyvereiket, ’s h e 
lyettük angol puskákat, az előbbieknél sokkal neliezbeket ’s idom- 
talanabbakal adtak. Nem gondolták m eg , milly ragaszkodással van 
a’ legénység megszokott, ’s talán már néhány győzelem ben vagy 
legalább ütközetben magával hordott fegyveréhez.’S valóban a’ kato 
naság annyira fájlalta e’ megfosztatást, ’s olly nehezen vált m eg 
szokott élet- és baj - társátul , hogy majd zendüléssé tört ki az in
gerültség. Azon hirt, hogy Gomezt agyon lő tték , hamisnak vallja 
mind azon l ap,  melly előbb te rje sz tg e té , állitván, hogy m ég 
ítéletet sem hozlak ellene.

A’ ministerelnök lábadozni kezd betegségébül. Almodovar 
gr. hadininisterré neveztetése hivatalos utón még nem közölteték, ’s 
vannak, kik azt hiszik, hogy ezt azért halasztják olly sokáig, mivel 
a’ gróf, Lopez belügyminister miatt vanakodik az ajánlott tárczát el
fogadni. Mendizabal kiléptét m ég folyvást hírlik , azon pártfogás da
czára is, mellyel őt Villiers ur, az angol követ gyáinolítja. 0  ígére
teket halmoz ugyan ígéretekre; de már senki sem hisz ámitgatási- 
nak, m ert nem látnak m ódot, hogyan keríthetne hamarsággal 1 ,5 0 0  
millió reált. Innét van, hogy népszerűségéből m indjobban kikopik. 
Legközelébb ismét a’ Bernátkorház pénztárát ürité k i, ’s ez által 
hozzá járulván számos egyéb pénzzsarlások, annyira maga ellen bősz
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szántott némellyeket, hogy többnyire mindig csalárdsághoz kell fo
lyamodnia, valahányszor házábul ki akar menni. Mivel majd napon
kint leskelődtek utána ollyanok, kik méltatlanságot valának rajta elkö- 
vetendók: lakhelye hátsó részén töretett ki egy ajlót, ’s itt szokása 
Blattomban kisuhanni, hogy a’ háza előtt várakozók pajkosságit e l
kerülhesse. —  A’ franczia követ, Latour-Maubourg ur, csak alig 
alig látszik befolyással lenni a’ véleményekre. Folyvást kisszerű e l
vonultságban él. Még csak ama’ cortes -  lakománál sem hallatá vé
lem ényét a’ közügyekre nézve, midőn Villiers ur az alkotmánpártiak 
megdönthetlenségét nyilatkoztatá.

A ’ Caceta de Madrid szerint martz. í jé rü l ,  végre csakugyan 
m egjelent a’ királyné határzata, mi szerint hivatalosan köztudomásul 
adatik, hogy az ideigleni hadminister d. Rodriguez Vera elbocsáttatá- 
si kérelme elfogadtatván, helyébe gróf Almodovar neveztetik. A z 
Espanyol hiszi ohajlólag, hogy e’ változás meg több módosulást is 
\onandmaga után a’ ministerségben. Valle és Lujan ministeri m egha
talmazottak , a’ hadseregtülvisszatértek; de úgy látszik, küldetésük czél- 
jál egyáltalán nem érhetve. Hay lord, Wylde ezredes, az angol biztos 
és Maitland angol tengerész-kapitány partra szállottak f. h. 4kén 
S ocoánál, ’s Neuguer tábornokiul, St. Jan  de Luz parancsnokátul 
a’ behobiai hídig egy csapat védserget kértek , hogy a’ liidassoa 
mindkét partját bátorságban vizsgálhassák meg. Ebbül azt következ
t é i k  , hogy Fuenterrabiának összemunkálva leendő megtámodtatási 
tervérül még mindeddig nem mondottak le a’ christinoi hadvezérek. 
Nagyon szemet szúr a’ madridiaknál, hogy az ellenség által fenye
getett tartományok parancsnoki egymás után a’ fővárosba szállong
nak. Ezek előadása szerint iszonyú ínségben nyom orog a’ nép , ’s a’ 
közlekedés számtalan vidéken egészen gátolva. — Mancha főpa
rancsnoka benyujtá a’ kormánynak elbocsáttatási kérelmét.

Narvaezt eddigi száműzetése helyérül Cuenzaból Palenci- 
ába szállították, d. Narciso Lopezt p ed ig , ki neki a’ parancsnoksá
g o t, táborozásai közben, mint helyettesének átengedő, Valladolidba 
küldék számkivetéskép. — Caballero A ndres, a’ bank eddigi igaz
gatója ’s köztiszteletü férj fiú, Mendizaballal volt összeütközése miatt 
lemondott hivatalárul. —

F R A N C Z  I A O R S Z  Á G.
A’ Journal du Commerce szerint: „A ’ pairség szárm azékos

sága iránti szavazás óta nem volt a’ követház olly számos tagú, mint 
az elkülönitő törvényjavasíatrul szavazatkor martz. 7kén. Akkor1 
4%1 követ vön a’ szavazásban részt; ma a’ szavazók száma szint
annyi lett volna, ha Chair d’ Est Ange ur Toursba nem utazik a’ te 
legraph-pörben ügyészkedni. Teyessére ur Carcassone követe 2 0 0  
(franczia) mérföldről érkezett m eg, csakhogy a’ törvény ellen sza
vazhasson , szinte Petőn ur is ma reggel érkezett meg. A’ Cour- 
rier szerint Rricque\ ille ezredes is, noha betegen fekvék, áltáljában 
el akart a’kamrába m enni, hogy a’ törvény ellen szavazzon, de tiszttár
sai sürgető kérelm e visszatartóztatá. A ’ Temps szerint Pagés de 
1’ A rriége is, noha m ár egy hónap óta beteg, ’s nem vala képes 
a’ kamrába menni , megjelent még is ott, hogy fekete golyóját 
a’ szekrény vödörbe vethesse. —* A’ M essager szerint a’ sept. 6iki fér
fiak és híveik igen le vannak verve. A ’ m inisterek, mihelyt a’ sza
vazás sükere tudva volt, legbővebb embereikkel kisiettek a’ terem ből, 
’s a’ többség követei közül többektől hallották a’ feloszlatás szavát.

A’ la Charte szerint, miután a’ kormány Clauzel marsai he* 
lyébeDam rem ont altábornokot nevezé ki A lgier kormányzójává, a’ini- 
n isterség nem sokára egész tervét előterjesztendi a’ kamrának Al
gier irán t, ’s a’ követház azután méltassa majd az előterjesztett esz
m ék e t’s rendszabályokat. A ’ Charte e ’ m elleit azonban azt is állítja, 
hogy a’ követház katonai vagy igazgatási tehetségekről Ítélni nem 
képes, hanem csak törvényeket hozni’s a’ nemzeti segédforrások in
tézéseire ’s alkalmazásira elhatározó befolyást gyakorolni.

Az elkülönítő törvényt a’ követház martz. 7kén 4 2 0  szava“ 
zó közt 2 i  i szóval 2 0 9  ellen félreveté. Miután előbbi napon a’ tör- 
vényrüli általányos vitatásnak vége szakadt, 7en felolvasók a’ béjelen- 
tett módosító indítványokat. Rugeaud tábornok, viszszavoná azon in
dítványát, melly szerint mind az , ki fegyveres kézzel a’ kormány 
ellen fölkel, minden rang és szem ély-különbség nélkül hadiszék 
elé idéztetnék. Azután Tirlet tábornok indítványa jőve szőnyeg
re ,  melly azt javasolja, hogy a’ polgáriaknak a’ katonasággal együtt 
elkövetett vétségeinél mind a’po!gáriak,minda’katonák hadiszék elé állít
tassanak. Tracy azt nyilványítá, hogy ez indítvány tanácskozási tárgy 
sem lehet, ’s azért vitatásba sem vehetni, mert a’ Charta ellen szól. 
— Ez ellen tüzesen kikelt Jaubert, ’s hosszú beszédet tartván az előho
zott indítvány mellett, azt a’ tulságig pártolta. Reszédét gyakor helyte
lenlés szakasztá félben. Előadásában főleg azt akará megmutatni, hogy 
másutt nem jól gondolkodnak a’ strassburgi föloldatásról, ’s úgy 
hiszik, hogy annak következése Francziaországban a’ sereg fenyi- 
tékének gyöngülése lesz. Legélénkebb roszalással fogadtatott azon
ban ama’ m egjegyzése , mellyel csudálkozását fejezé ki azon, hogy 
még fizetéses kormánytisztviselők is (mint például Dupin elnök) szi
gorúnak találják a’ kormány enyheségét,’s az ellenző fél kedvezési 
után kapkodnak. Dupin (az egész vitatás alatt Caímon alelnök vala|elol- 
ü lő ) szót kívánt e ’ megtámadásra. Mólé gróf a’ ministertanács el
nöke nyilványítja, hogy a’ kormány ugyan félreveti Tirlet tábornok 
módosító indítványát, mivel az ellenkezik az alkotmánnyal, de eg y 
úttal a’ javaslóit törvényt múlhatatlanul szükségesnek hiszi ’s találj . 
E rre  Dupin a’ kamara nagy izgasa közben szószékbe lép, Jaubert 
gróf megtámadásira felelni. „Ha, úgy m ond, valameily parlament- 
tagnak azért szolgainak kell lennie, mert fizetéses tisztviselő, úgy

ollyannak a’ kamrában ülnie nem szabad. En korona-ügyész va
gyok, ’s mint oily an a’ törvényt, ha egyszer elfogadtatik, szigorúan 
fogom végrehajtatni, noha keménynek látszik előttem. Ha tetszik, 
tegyenek le hivatalomból, de azért függetlenségemről le nem m on
dok. (Nagy izgás) Olly követ, ki tisztviselő, ha függetlenül sza\ a z , 
inkább használ a’ kormánynak, mint ofiy követ, ki íöldes u r, (ez 
Jaubert gróf) gyártó, szállító, ’s mindent előre jóváhagy. „A ’ ka
mara ezután azt végzé , hogy Tirlet tábornok indítványát nem is 
veszi vitatásba. Valamennyi módosító indítvány hasonló sorsra ju 
tott , mert egyik sem gyánüttatván, mindnyája megbukott. A’ tör- 
vény-czikkely nyilványos szavazás utján (fölkelés’s ülve maradás által) 
mintegy 2 5  —  3 0  szózatnyi többséggel elfogadtatik. E rre az elnök 
titkos szavazáshoz fogat, ’s mig ez megtörténik , a’ terem  több ré 
szeiben csoportok gyűlnek össze. Néhány személy már előre gya
nítani látszik, hogy a’ titkos szavazás nem ugyanazon síikért fogja 
m utatni, mellyet a’ nyílt. Végre az elnök mély csend közt, miután 
valamennyi tag helyére té rt, kikiáltja a’ titkos szavazás sükerét. 
M ély megindulás követé azt. Néhány tag fölkiáltn: Éljen a’ ki
rály! Mire baloldalról és a’ karzatokról: „É ljen a’ charta!“ k iá l
tással feleltek. —

A’ Charte szerint a’ ministerek még ezért le nem fognak lép
ni, mert a’ törvényjavaslatot nem vették kabinetkérdésnek, azaz 
ollyannak, mellynek félrevettetése után kötelességüknek érzenék a’ 
lemondást hivatalokról. A’ M essager szerint midőn a’ följebbi 
szavazási süker kihirdettefék, az ellenzőféli padokon ’s karzatokon 
mindenütt e ’ kiállás hallatszott: „Éljen a’ charta!“ A ’ követház pa
lotája előtt összegyűlt néptömegben pedig azon óhajtás: „Bár le 
lépne a’ m inislerium !“ A ’ követeket a’ nép nagy tetszéssel fogadá 
kiléptükkor. Ugyanazon lap szerint, noha Golbery ur már négy nap 
óta heves lázban szenvede, a’ szavazás pillanatában m ég is a’ kö
vetházba vitető m agát, hol azonban úgy elgyöngült,hogy fekete go 
lyója betétele végett alig vala képes a’ szószékre fölhágni. Mornay 
marq. és Soult marsai fiija is betegen mentek a’ kamrába a’törvény- 
javaslat ellen szavazni.

A ’ M essager szerint a’ követház martz. 7ki ülésében délu
tán 3 órakor hirtelen m egjelent Vanvres (Paris környékbeli helység) 
mairje tiszti köntösben a’ folyosón az ülésterem  mögött, ’s a’ bel- 
ministert kihivatá. Rövid beszélgetés után a’ mairrel Gasparin ur is
mét az ülésterembe visszatért, a’ tanácselnököt fölkereső, ’s valamit a’ 
fülébe súgott. Ezt a’ kamara több tagja észre is vette , de Vanvres 
mairje m egjelente okáról mind a’ két minister mélyen hallgatott.

A’ Journal de Paris szerint Vanvres mairje megjelente martz. 
7én a’ követház folyosóján ’s beszéde tárgya a’ belminislerrel egy 
ujdon föltalált pokolerőm ú, ’s egy uj összeesküvés a’ király é le 
te ellen. —

A ’ Monde (Lamennais szerkesztése alatt), azt beszéli, mi
kép IV  Henrik collegiuma elöljárósága Vaudrey (a’ nem rég letelt) 
ezredes fijától a’ följebb osztályba tételt m egtagadá, azon okbul, 
mivel akkor ott M ontpensier herczeg , a’ király legifjabb íija, tanuló- 
társa fogott volna lenni az ifjú Vaudreynek.

A ’ M essager szerint az angol király meghílta Orleans és N e
mours franczia királyi h g e k e t: töltenének bizonyos időt W indsor- 
ban mulatólag.

A N G L I A .
Martz. 3án a’ britt kávéházban előleges gyűlést tartottak 

"Westminster parliamenti választóji, hogy e’ hely képviselőji állapot- 
ját fontolásra vegyék. Ugyanis W estm inster mindkét parliamenti 
követe Fr. Rurdett ’s Evans tábornok távol vannak az alsóházból. 
Az elsó indítványt Fearon tévé olly értehnüleg , hogy W estminster 
követei lávolléte mostani időben, midőn olly heves a’ harcz a’ j a 
vítás haladása ellen, igen káros a’ javítás ügyére nézve. W estm in
ster , úgymond Fearon u r , mindenkor első sorban állott a’ szabad
ság harcziban. Egyszersmind keményen kikelt Fr. Burdett ellen y 
ki a’ javítás mellett törekvésben őszülvén meg, most öreg napjaira 
hittagadóvá lelt. Fr. Burdett csupa betegeskedés ürügye alatt már a’ ta
valyi ülés eleje óta nem látogatja meg a’ parliament ölésit. E rre  a’ 
gyűlés végzésül elfogadá, hogy Fr. Burdett politikai hitvallása nyi- 
latkoztalására szólittassék , Evans tábornok pedig arra; tudatná ő - 
szintén, valljon parancsnokságával Spanyolországban, megférhetőnek 
hiszi e még tovább is hogy képviselője legyen W estminsternek a’ par- 
liamentben ?

Az alsóházban martz. 3án megfejté Spring-Rice a’ kincstári 
kanczellár a’ kormány tervét az egyházi adó eltörlesztése iránt. E zt 
a’ ministeri lapok már rág  kihirdették, ’s a’ m ellett, hogy a’ kény
szerben adó m egszűnnék, az egyház legkisebb csonkulást sem 
szenvedne jövedelmeiben. E ’ terv szerint az egyházak javítási ’s 
az isteni szolgálat költségei az egyház tulajdonából fognának fizet
te tn i, ’s egy részben az egyházi padokéból, mellyek bérét egy ötöd, 
negyed , vagy harmad részben a’ szegények számára szándék hagy
ni. ’S mivel e’ terv valósulása csak az időtől függ, addig, míg az 
m egtörténik, a’ híjányt a’ status-kincstárból kellene pótolni. Vala
mint a’ reform erek ’s radicalok e ’ tervvel teljesen m eg voltak e lé 
gülve , úgy más részről a’ toryk keményen ostromiák ’s frggaták 
el annyira, hogy párt-erejöket ezen egy törvényjavaslat ellen lát
szanak összesíteni. Főleg azt hiszik, hogy az egyházi javakból leg
jobb esetben sem fog jövedelmezni annyi, mennyi az egyházi adó*- 
bul eddig ’s igy majd annak eltörlesztése által hézag támad. —

Az alsóházban martz. 6án John  Russell lord Alsó-Canada 
ügyét hozá szóba. Ezen gyarmatba 1 791ben  Pitt ministersége alatt



eíry törvényjavaslat fogadtatott öl, melly szerint Canada két tarto
mányra osztalék, felsőre ’s alsóra; a’ létesített alkotmány pedig «* 
angolnak vala utánzása. Az igazgatás feje egy kormányzó ’s annak 
oldala mellett egy végrehajtó tanács. A’ parliament helyet a’ lö r -
vényhozóság foglalja el, mellynek egyik fele a1 koronától neveztetni
szokott törvényhozó tanács, másik a’képviselőház, mellynek tagjait 
a’ nép választja. A’ törvényhozó tanács az angol felsőháznak lenne 
képviselője. A’ képviselőház most azt kívánja, hogy a’ törvényhozó 
tanács a’ nép választása alá essék,’s az alkotmányon még majd némi 
változtatás történjék , ’s mivel azt meg nem engedék , a’ bírák ’s 
egyéb polgári tisztviselők fizetéseit megtagadta, még pedig már 
1 8 3 2  October 3 Ike óta. A’ képviselőház 1 8 3 6  octoberében újra 
megtagadó az t, s egyszersmind nyilványitá, hogy kivánatiban re n 
dületlen akar lenni. E ’ kivánatok pedig következők: 1.) a’ törvény
hozó tanács a’ nép által választassák. 2.) 1 örlesztessék el azon 
törvény, melly szerint a’ britteknek határtalan költözési szabadság 
engedtetik Canadába, mellynek következtében a’ népség britt része 
uralkodóvá fogna lenni. (Eddigt. i. a’ francziák nagyobb számmal van
nak.) _ .  3.) A’ végrehajtó tanácsnak valamennyi ága a’ ház ellenőr
sége alá tétessék. —  A’ kormány m indezt, ’s így , a mint kívánta
tik , nem akarja megadni, ’s javaslati e’ gyarmatokra nézve követke
zők főleg: 1.) AlsóCanada mostani állapoljában nem tanácsos a* tör
vényhozó tanácsot a’ nép választására bízni; azonban mindent el kell 
követni, hogy bizodalom gerjesztessék a’ népben iránta. 2.) A’ vég
rehajtó tanács jobb móddal szerkesztessék , de egyszersmind ne en
gedtessék m eg, hogy az e ’ háznak felelős legyen. 3.) A ’ beköltözés 
szabad maradjon. ’S ezek a’ lényegesbek. E ’ javaslatokat keményen 
megtámadták a’ radicalok, névszerint O’Connell ’s főleg lioebuck, 
ki egyszersm ind ügyviselője a’ gyarmatnak a’ parliamentbeii. R oe
buck beszéde nyomos helyeket foglala magában, inellyekkel azt m u
lató m eg, hogy Canada alkotmányát az angol szerint nem le h e t’s 
nem is lehetett szerkeszten i, mivel a’ nép nem ugyanazon elem ek
ből áll. A’ kormányozó t. i., kinek a’ király képviselőjének kellene len
nie, nem egyéb, mint a’gyarmat status - liloknokának képviselője; efö
lött a ’ törvényhozó tanács legkevésbé sem hasonlít az angol lordház
hoz, mivel tagjai sem születésre sem birtokra nézve nem jelesek, mint 
Angliában; azért nem is bir egyik tagja is befolyással a’ népre. E llen
ben a’ képviselőház valóban képviselője a’ canadai népnek, mit az 
angol alsóházról az angol néphez képest még nem igen mondhatni. 
Midőn a’ képviselőházban azon óhajtás tám adt, hogy a’ tartomány 
status - költségei saját forrásaikból födessenek , az akkori kormányzó 
ennyi m erészségért a’ ház három tagját börtönbe velteté ’s ezt azért 
l e l t e ,  m eri h a  a ’ g y i l lé s h á z  aján lja  meg a’ status -  költségeket : a’ sta
tus -  s z o lg á k  f e le lő s e k  le s z n e k  a’ k é p v is e lő k n e k . D e  mivel A n g lia  
ez időben h á b o rú t v ise lt  N a p o le o n  e l l e n ,  a z  ajánlás e lfo g a d ta to tt . A ’ 
kormánypárt azonban mind e’ mellett oda törekedek, hogy a’ fele
lősség alul mindenképen kibujhassék, mi azonban egészen m ég sem 
sült el. —

A ’Aí.Herald szerint a’ lordok ezúttal készek az irlandi hatóságja- 
víló törvényt némelly módosítások mellett elfogadni, ha t. i. az alsó
ház az irlandi lizedtörvény elsajátító záradékától eláll. De nagyobb 
bátorság okáért a’ felsőház az első rendszabályt csupán akkor fogná 
szavazás alá venni, ha az alsó házon valamennyi irlandi törvényja
vaslat álmenend. —

Febr. 23án  délután egyszerre megjelent a’ London-Green- 
wichi vasút társaság irnokszobájában bizonyos Mackintosh, kinek 
a’ társaságon tetem es követelése v o lt, ’s bírói ítélet következtében 
előleg birtokába vévé az épü leteket, magát a’ vasútat, a’ gőzko
csikat ’s az egész ingó - bingóságot. Az Í rnokok,  pénzszedők, 
út őrök, mérnökök, kalauzok, s egyéb tisztviselők nem kévéssé 
voltak meglepve, midőn a’ sherif tisztviselője nyilványitá nekik, hogy 
haza mehetnek, mert szolgálatjoknak ezennel vége. — Minden elő ter
jesztés hasztalan volt, mert az ideigleni birtokos valamennyi tisztséget 
már másoknak Ígért el. Mackintosh 3 0 0  ezer ft. sterlinget követelt a* 
társaságon. —  Febr. 26ón az isméreles Robert Owen Manches
terben leczkét tartott a’ „8egítő egyesületekről,, midőn a’terem  köze
pén a’ padló hirtelen hány atolván, az oda hely zeit énekes társaság 
az alvilágba kezde sülyedni. Azonnal valamennyi az ablakok felé 
tört, az ablaküvegeket bezúzta, sokan kiugráltak az ablakokon, ’s 
részint az alant álló kocsikba, részint utczai sárba hullottak.Időköz
ben az énekesek ismét fölemelkedtek m élységükből, t. i. csapda-aj
tó (Falllhüre) volt a’ terem  alatt, melly ugyan meghajlott a’ fölötte 
álló tehertül, de alant a’ fészerben álló kocsi födele szerencsére föl- 
tartóztatá. A rend azután ismét helyre állott, ’s Owen a’ leczkét 
nyugton folytatható mind végig. —

N É M E T A L F Ö L D .
^Haagából jö tt hírek szerint a’ general-statusok 2dik kamarája 

martz. 3ón titkos ülést tartott, mellyben a’ pénz és a’ külső ügyek mi
nisten a tagoknak megadák a’ tőlük kívánt fölvilágitásokat a’ politikai 
ügyek állapotjárói, valamint a’ fenforgó pénzügyi törvényjavaslatok- 
rulis. E közleményekből azonban csak annyit tudtak meg, hogy a’bel
ga-hollandi dolgok elegyenlittelésit még bizton most lem  reméllhetni.

A tanulók száma valamennyi belga tudom, egyetemben kö
vetkező: Brüssel tud. szabad egyetem en majd 3 0 0  tanuló; Gent 
status-egyetemen 1 5 0 ;  a ’ lőveni katholikus egyetemen a’ theologia 
tanulóit beszámítván 3 5 0 ; a’ lütlichi statusegyetemen 3 7 9 ,  vagyis 
mindössze a’ négy egyetemen 1 179 . __

N É M E T O R S Z Á G .
A- carlsruhei hírlap Így Frankfurtból mártó, / r í  I :  In

nét febr. 27  ’s S8a közti éjen vitettek-el a politikai foglyok IV sutá
ba a’ Zeilutczában fekvő őrházből. A  jelenes megújult febr. 
8 8 a ’s marta, l ie  közti éjjelen, midón a fenyitotózban tartatott po
litikai foglyokat vitték-el ugyanoda. Egy óra után vitték el a’ fog- 
lyokat két nagy gyorsszekéren, porosz láncsás-csapat kísérete alatt. 
Mind a’ két rabszállitvány Mainzba érkezett, ’s a’ városiul éjszaknyu- 
gotra fekvő Hartenberg várba zóratott-el a’ napvilág e & •

A’ Sváb Merkúr igy ir Mainzból martz. 4 rő l. » Frank
furtból ide hozott politikai foglyok nincsenek Hardenberg erős
ség boltozatiban, mint eleinte hivék, hanem egy saját, e végre 
készített házban laknak. Tartatásukra Frankfart sz. város költsége
in egy saját intézet állíttatott; két gondviselő ’s egy szolga teszik 
a’ börtöni belső szolgálatot, mire Frankfurtból e’ végre oda ren 
delt tisztviselő ügyei. Freind, az eszecsuszott tanuló, Frankfurtban 
az őrültek házában maradt. —

Cárlsruheban martz. 9én nyittatott meg Baden n agyher- 
czegség közgyűlése. A’ nagyherczeg ez úttal személyesen nyitván 
azt m eg , beszédet tartott a’ trónrul a’ Rendekhöz. A’ beszéd eleje 
igy hangzik: „Nemes urak, kedves Barátim! Uralkodásom kezdete 
óta negyedszer gyűjtöm össze Önöket magam körül, és soha o r
szággyűlést még olly szerencsés körülmények közt nem nyitottam 
rneg, mint a’ mostanit — ’s a’ t. Elbeszéli aztán , hogy N ém etor
sz á g ^ ’ nép nagy bizodalma mellett a’ fejdelmek iránt a’ ném etszö
vetség ótalma alatt a’ béke áldásit élvezi ’s a’ t. —

Alig hirdeté ki a’ frankfurti és wiesbadeni vasut-társaság, 
hogy a’ Majna partján ’s Casselen keresztül viendő vasút - készítésre 
az illető felsőbbségtül részint megadaték már az engedelem , részint 
bizonyosan megnyerendő , ’s hogy ennélfogvást a’ wiesbadeni b iz
tosság Frankfurt lakosinak 5 0 0  ezer forintnyi 2 3  pénzlábas rész
vénybeli oszlakozhatást vagyis társulhatást enged : tüstint olly nagy 
tódulós lett az aláírók közt Bethmann és Rothschild ’s fijai irószobá- 
jában, hogy ennek ajtajihoz őrkatonákat kelle állitni szorongás-gátlá
sul ’s rend-fentarlás végett.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .  
Konstantinápolyból febr. 22vó\ Írják, hogy ott az utóbbi 

nyolcz nap alatt a’ statushivatalokban részint uj kinevezések, részint 
áttételek miatt nagy változások történtek. Legjelesb ezek közt egy 
uj nagyúri protomedicusé (birodalmi főorvosé) Ahmed efendi sze
m élyében, ki eddig a’konstantinápolyi orvosi akadémia elnöke volt. 
—  Drinápolyból jött hirek szerint folyó hónap Í2 k é n  éjjel ott nagy 
gyuladás ütvén ki, számos bazart elhamvasztott, melly alkalommal a’ 
város liszt-szüiesége is összeégett. —  A ’ főváros egészségi állapotja 
«aprói napra javul, azonban még folyton számos a’ halálozás. ---

A M E R I K A .
Panamában m. é. nov. 20án  éjjel Russel angol consul bizonyos 

Parades úrral összeveszett, ’s ez utóbbi súlyosan m egsértetett. N ője 
segélykiáltására, ki épen nála volt, em berek gyűltek össze, s B us
selt földhöz v e rté k , lefegyverzék ’s fogházba hurczolák. Santander 
elnök nyilatkozást bocsátott k i, m ellyben felszólítja honosait becsü
le tü k n é l’s hazafiságuknái fogva meg nem szívelni, hogy akárN agy- 
briltannia, akár más valamelly hatalom saját, vagy a’ világ szemei e- 
lőtt lealázza őket! Turner a’ britt követ közbeveté m a g á t,’s Russel 
szabadon bocsáttatását, úgy szinte illő kárpótlást kívánt a’ rajta e l
követett csúfság miatt , ’s azon tisztviselők letételét sürgeté , kik 
ú t elfogták: mi udvarilag ugyan, de határozottan megtagadtatok Az 
angol kereskedők mindenkép ügyekeztek kiegyenlíteni a’ dolgot.—  

Ujyorkbul febr. 8ról jö tt tudósítások szerint az egyesült 
statusok minden diplomatái kapcsa féJbenszakadt Mexicoval. A’ Glo
be két közleményt foglal, Ellis ú rhoz, az egyesült statusok köve
iéhez Mexicoban intézettet, k i, mint már tudva van, W ashingtonba 
visszatért. Czéljok megmutatni, hogy ha a’ két statu« közt fenfor
gó viszályok ’s különzések világos háborúra törnének ki, az am e
rikai nép soha igazságos!) háborút nem fogna viselni, mint ezt. Más 
oldalról pedig Gorostitza a’ mexicoi követ az egyesült statusoknál 
nem sok idő előtt m ár közre tett egy kis irom ányt, mellyben azt 
ügyekszik m egm utatni, hogy minden jog M exico részén van. 

E L E G Y  H I R.
Haiti partjain mostan igen igen sok rablás van napi renden. 

A’ haitii kormány ugyanis törvényt bocsátott ki , mi szerint a’ vá
mok spanyol vagy más jó hitelű, nem pedig a ' helybeli becsvesztett 
pénzben lennének fizetendők; következőleg minden hajónak, melly 
azon partokra m egy, pénzzel kell magát ellátnia, ’s ezen  körülmény 
fölötte ingerli a’ martalóczok pénzszonrját.

1835bert Oroszországban 7 4 8 ,2 3 7  férfi nemű ’s görög val- 
lásu lakos halt m e g ’s ezek közt 5 1 7  volt fölül 1 0 0  esztendőn, 2 3  
pedig 1 2 0 o n , sőt egy Pskow  tartományban 135ik  évét is túlhaladó.
G A B O N A Á R :  mart*. 20 és 21én Tiszta búza i0f> 2 /3  — 100 — 91 1 /3 . K ét

szeres 80 — 73 1 /3  — GG 2 /3 . — Rozs 56 -  53 i/3  — 46 2 /3 . Árpa 57 
1 /3  — 53 J/3  — 50. — Zab 40 — 37 1 /3  — 33 i/3 . — Kiileskása 213 
1/3 — 200 — iSG 2/3. — Kukoricra 93 1 /2  — 86 2/3 — 80.

P É N Z K E L E T :  Becs, martz. 18k;ín 4 pCentes statusköteiezrény 100 3 / 8 -
3 pCentes 75 1 /4  ; 1821 ki 100 fortos kölcsön J.42 1 /4 ;  1834ki 500 fi tos köles- 
5ö8 [1 /8 ;  bécsvárosi 2 1 /  2 pCtes köt. GG 1 /2 ;  bankrészvény darabja 
1367 1/G.

D UN A V ÍZ  Á L L Á S .  mart. l9én 5' 8» 3'" gOán G' 3« Q 2 1 é n  G' 8" 3ot
22éli 6' 10" 3'".

Szerkeszti l l e l me c z y . Nyomtatja Re íme l



alatti m orajt is véltek hallani. A’ város éjnyugati részében nagyobb 
volt a’ rengés mint a’ keletiben; a’ délszaki részeken pedig mitsem 
éreztek. N evezetes, hogy ugyanazon órában Bécs , L inz, Brünu, 
Grétz ’s Kószeg lakosi is több m ásodperczigtartott több rendű föld
rengést tapasztaltak, lö k én  este 7 ~ — 9ig éjnyugat felé igen nagy 
’s tűzben ragyogó éjszaki fény vala Pozsonyban látható. —

P e s t ,  martz. 2 4 k é n : Ama’ kellemetlen körülmény, hogy 
f. hónap elején rögtön dermesztő fagy válla föl az előbbi ein b e
idet; különösen pedig, hogy Dunánk újabb zajlása miatt 6kán hajó- 
hidunkat is ki kelle szedni: előre gyanittatá közelgett mostani vá
sárunk minden tekintetbeni silányságát. A’ se jtés , fájdalom! csak
ugyan valósult is; m ert azonkívül, hogy a’ dunai megszakaszlott 
közlekedés miatt sok olly alföldi szállitvóny elmaradt, melly Zágráb, 
Varasd,Bécs’sa’t. felé,szóval a’Duna túl vidékire tengelyen vala viendő, 
az ezen, ’s más irányokban lakó vevők nagy része is elmaradt az ut 
\s idő m ostohasága, főleg pedig a’ pénzbeli szükség miatt. De nem 
csak vevő volt kevés mostani vásárunkon, hanem a’ vidéki ’s külföl
di eladók is szokottnál kisebb mennyiségben jelentek meg, term esz
tők szintúgy mint a’ kézműves osztálybeliek és kereskedők; különö* 
sen pedig e’ két utolsó, ú g y , hogy a’nagy téren csak itt ott vala látható 
vásári bódé, ’s ezek közül is számos zártan veszett. Legszem be
tűnőbb volt a’ bécsi kereskedők hiányzása, kiknek a’ gőzhajó foly
tonos járása szerfölött könnyíti ’s olcsitja a’ jövést , m enést, 
mint szinte a’ csekélyebb helyt kivánó áruk szállítását is. Lehet a- 
zonban , hogy előre láták fáradalmuk ’s költekezésük sükeretlensé- 
g é l, tudván azt, hogy a’ múlt mostoha év sanyarusága úgy rneg- 
laposítá még a’ középosztálybeliek, sőt vagyonos term esztők erszé
ny it is, mi szerint a’ mindennapi szükség kielégítése után alig marad 
főn annyijok, hogy a’hasznosakat bészerezhessék, ’s igy kellem éské* 
nyelemtárgy vételérül most nem is álmodhatnak. E ’miatt sem 13 d. fog
va újra ben állóhajóhidunkon, sem a’vásártéren ’s áru rakhelyek körül, 
s é m a ’ vendégfogadókban ’s egyébü tt, nem  vala szemlélhető azon 
élénk tolongás, melly a’ diszlő vásár kétségtelen tanújele. L ó - é s  
marhabőrt legtöbbet szállítottak; hát m ennyit szállitandnakmég Me- 
dardig , főleg b irka- ’s báránybőrt, mellyeket az alföldön takar
m ány- ’s téjhiány, szóval éhség , koplalás, szőrféreg, motosz ’s 
más sereg  baj folyton halomra döntöget. A’ szarvas barom, (illy 
iszonyú m arhaszükség, ’s az igás barom nagy számának em elge- 
tőssége mellett) csekély áron is alig kelt; t. i. rúgott borjú párja 
1 6  —  2 0 ,  borjas tehén darabja 2 4 — 4 0 , járm os ökör párja 6,0 
■— 1 2 0  frt pengőben; volt számos használható jó erejű ló is; de 
biz ezt is szintolly kévéssé vették, mint amazt; m ert hiszen mind a’ két 
félét legalább másfél hónapig m ég jobbadán pénzes ’s m éregdrá
ga takarmányon kellene tartan i, mihez m ég az itt ott bujdokló 
marhadög kiüthetésétül tartózkodó féléi m is társul; szóval nem 
kelt a’ marha jutányos v. olcsó áron is; m ert pénzetlennek az ol
csóság is drágaság. Termékink, főkép a’ gyapjú, dohány, bőr és bor is 
majd bitang árra süllyedtek; a’ kender, len, viasz, gubacs, olaj leg- 
türhetőbb keletű vala; ha t. i. léha ’s gyér vevőséget vásárnak n e 
vezhetni; d e s o k a d a l o m n a k  e’ pesti vásárt csakugyan semmi szem- 
pontbul sem. —- Lásd ezekrül körülményesebben mai Értesítőnket.

A’ g a z d a s á g i - e g y e s ü l e t  f. e. martz. 18án a’n. Casino tere
imében számos részes tag jelenlétében közgyűlést tartván, örömmel 
értesült azon ujabbi áldozatok felől , mellyeket foninaradása örök 
megalapításául némelly buzgóbb részvétü hazafiak a’ közjónak szen
telve eddigelé ajánlottak, mikért a’ tisztelt alapilóknak, valamint e- 
zennel szives köszönetétnyilványiitatni, úgy lisztes neveiket azokkal 
tudatni rendelé, kik a’ közös jóllétnek előmozdításául ez uj in tézet
nek minél korábbi virágzását nemcsak szivükön viselik, hanem ohaj- 
tásikat tetté alkotni is készek. Ugyanis Andrássy György gr. a’ tisz
telt egyesületnek i 5 0 0  p. ftot. Kapocsányi Appel Káról 3 0 0  p. ftot. 
ifj. Barkóczy János gr. 4 0 0  p. ftot. DessewfFy Emil gr. 4 0 0  p. ftol, 
Eszterházy Mihály gr. 1 0 0 0  p. ftot, Hunyady József gr. 1 0 0 0  p. 
ftot. Károlyi Lajos gr. 4 0 0 0  p. ftot, Lam berg Rudolf gr. 5 0 0  p. ft. 
Voxith-Horváth János 2 0 0  p. ft., Zichy Edmund gr. 5 0 0  p. ftot. kö- 
telezének örök időre.

Továbbad Schams Ferencz urnák a’ budai sashegyen nagy gonddal 
szerkesztett szőlőiskolája’ hasznáról, ’s a’ borterm eszlésre közösen 
hatandó befolyásáról győzetvén m eg az E g y esü le t, ezen hazafi vál
lalatnak némi segélyéül pénztárából évenként 1 0 0  p. ftot rendellmind- 
addig, mig ezt a’ választottság szükségesnek ’s lehetőnek látandja. 
E gy alkalommal a’ közeledő lóversenyzés napi rendje is megállapít- 
tatott következőleg: Versenynapok jun. Iső je  ; jun. 4dike; jun. 6dika; 
junius 9dike, mind délután. Állatmutatás: jun. 3 ,4 . és 5ikén a’ Köz
telken. Paraszt kanczacsikók jutalmaztatása 5ikén délután ugyanott. 
Lóárverés jun. lOdikén ugyanott. A’ dijak részletes előszámlása 
későbben.

M A G Y A R O R S Z Á G .
0  cs. kir. fölsége mult dec. 3ról költ  határzatában Szö- 

gyényi László k. személynöki itélőmestert, díjmentesen kir. tanács 
noki rangra emelni inéltóztatott.

A’ Csanádi rüsröKMEGvének (melly Arad, Csanád, K rassó, 
Temes és Torontal vmegyékre, Csongrád m egyének egy részire 
’s két határőr kerületre t. i. a’ német-bánságira és oláh-illyrre terjed 
s igy hazánk mintegy heted részét foglalván keblében , a ’ m agyar- 
országi püspökmegyék közt kétségkívül legnagyobb terjedelmű) T e
mesváron f. 1837re m egjeleni névkönyve, mind históriai mind sta- 
tistikai szempontból igen kedves tünemény. Megfontolván azt, hogy 
e’ püspökmegye épen azon részekből áll, mellyek Hazánk szomorú 
viszontagságit legtovább ’s legsajnosabban szenvedek ’s most mint 
látszik kánaán vidékein népei jóllétének , csinosulásának legszebb 
fejlődésében bő kárpótlást talál, annál ürvendetesb a’ testvér két ha
zával tudatni, mostankori slatistikai adatit. Püspökeinek a’ mostani
val m. Lonovics József urral együtt 8 3  számra menő ’s időrend sz e 
rint előidézett sorában jeles dicső nevek ragyognak , —  egy 
Kolosváry ’s a’ t. mint a’ magyarországi papságnak képviselő 
szónoka a’ trienti zsinaton —  egy Szelepcsényi, Széchenyi, Te- 
’.ekesy ’s a ’t. Egyébiránt a’megye 2 0  alesperességében 166 plébánia 
v. megyés egyház, 9 2 5  íiókegyház, 77  káplánság foglaltatik. A ’ 
megyei papság száma 2 7 8 ;  a’ 11 házban lakó szerzeteseké 1 2 6 ; 
a’ kath. lélekszám 3 7 4 ,8 8 5 ;  gör. kath. 1 5 3 6 2 ;  n. egy. görögöké 
9 2 0 ,7 4 0 ; ágost-vallásuaké 2 0 ,4 9 3 ; helv. vallásuaké 3 0 ,4 7 9 ;  zsi
dóságé 8 1 9 b ; az összes lélekszám 1 ,3 7 0 ,1 5 5 . A’ m egyebeli nemz. 
iskolák száma 2 3 2 ,  ’s a’ tanulóké 3 9 ,3 1 5 . ’S ha majd a’ mostani 
püspöknek az illető megyékbeli törvény-és tiszthatóságok ’s egyesek 
és testületek adakozási által lelkesen pártolt ’s pártolandó buzgó- 
sága ’s áldozati létre juttatják a’ szándékban levő Athenaeumol (ly- 
ceumot) Tem esváron, az ebbül keletkezendő műveltebb ivadék, a* 
számos uj kir. adományos ’s ezektől beszállított uj lakos által ré 
szint már oda telepített részint oda telepítendő szorgalom valódi E den
né teremtendi e’ megye nagyterjedékii vidékit.

Hiteles tudósítások szerint a’ dögmirigy (pestis) már átlépte 
Balkan hegyét, ’s az alsó tájakon Izakcsán a’ felsőkön pedig Lov- 
czán ’s Plevnán ’s a’ Duna mentében Nikopol körül mutatkozott; 
Rumeliában ellenben a’ dubniczi kerület helységeiben jelent meg. 
Mindazáltal Szervia határit még nem hágta által. Milos hg. mindig 
szivén hordva hazája jó llétét, már fél év óta szünet len törekvék 
Szervia halárin vesztegintézeteket fölállítani, m ellyeket végre csak
ugyan létre ’s folyamatba is hozott. Rumelia felé Alexinczében van 
a’ vesztegintézet, Bulgaria felé Bregovoban, ’s a’ Duna mellett Ti* 
mok torkolatjánál, Radujevaczon, az Albania ’s Bosznia közti kettős 
határon M okra-Gorán, végre Bosznia felé Száva mentében Rácsán; 
Drina torkolatjának E ’veszteginlézetek mellett zárvonalok is vannak, 
a’ zárőrség olly erős, minő csak lehet ’s oily szigorú , hogy m i
dőn a’ dögragály átjövelelétül félhetni Szerviában, az emberekre és ál
latokra egyiránt lő , ha netán azok Szervia határit átlépnék. A ’ ragály 
veszélyes állapotához képest a’ tisztulási idő 10  napra emeltetik, ’s igy 
tartatik m ég jelenleg is A lexincze, valamint szinte Bregovo ’s Radu- 
jevacz helységekben. E ’ fontos intézetek létre hozatáriál barátságos 
szomszédi készséggel segité kormányunk Milos h g e t , meghagyván 
a’ zimonyi vesztegintézetnek, hogy mindenben segéd kezet nyúj
tson Szervia fejdelmének, mit az elzáró intézeteinek tartós megalapí
tására kivánand. Ennek következtében, Mihanovich Belgrádban tartóz
kodó cs. k. Consul közbtnjárullára, négy használható lisztet nyert 
uj intézetének Milos hg, kik mindenben a’ zimonyi vesztegházban 
divatozó czélszerü rend szerint munkálnak. Kormányunknak ez em- 
berbaráli készségéért háláját fejezi ki a’ szerb fejdelem. Az utolsó 
hidegek óta már Konstantinápoly, Bulgária ’s Ruméliában is tete
m esül csökken a’ dögmirigy, ’s következései nem olly veszélyesek. 
M ég a’ törökök is vigyázóbbak már e ’ vészes nyavalya e lle n , m ert 
elzárják azon helyeket, hol az mutatkozik, ’s habár ideigleni dem ég 
is hosszasan tartó veszteglésre szorítanak mindent. —

P o z s o n y :  F. hó 14kén , délutáni öt óra tájban kétszeri 
földrengéstől látogattatánk meg. Az első , 7 perczczel 5 óra előtt 
érzett rázkódás, hullámzó mozgású volt, azonban olly e rő s , hogy 
felső emeletekben ülő személyeket is m egrengete székeiken. E z 
mintegy 3 — 4 másod - perczig tartott. Öt óra előtt 2  perczczel sok
kal erősb volt a’ másodszori hullámzó m ozgás, mert az ülő emberek 
hathatósb riogatása mellett, a’ falórák, szekrények ’s asztalok is m o
zogtak. Mi ezeken állott, hallhatólag rezg eti, az ajtók csörögtek, 
sőt némelly házakban a’ függő szekrények ajlóji kifeszültek, böl
csők ringadozásba indultak, ’s nyugton álló em berek is inogni kez
dettek. E ’ mozgás 8  —  9 másodperczig tarthatott. Több embert 

ellemetlen rettegő érzet lepe m eg a’ szobákban. Némellyek föld-



A ’ medárdvásári rendes közgyűlés f.e. junius 8kánfog tartat
ni; mellyre a’ t. ez. részes-tagoknak szives megjelenése tisztelet
tel kéretik. Ezek után az Egyesület’ vidéki képviselőji a választott
i g ’ nevében ismételve fölszólittalnak: hogy a’ kezeiknél levő ívek
re0 újólag aláirt részesek neveit, szükséges tudomásul közleni 
az illető részvényeket pedig (mennyiben különös fáradságokba nem 
kerül) beszedni ’s egyesületi pénztárnok Heinrich N. János urnák 
beküldeni méltóztassanak. A’ Gazdasági Egyesület (egyike leghasz- 
nosb intézetinknek)'s mint minden kezdő erkölcsi testület csak úgy 
gyarapodhatik’s haladhat elő gyorsan, ha részes tagjai az egyelem  
érdekében is valódi részt véve, lekötelezett segélyöket, vonakodás 
nélkül adják meg; ’s ha közbizodalommal megtisztelt képviselőji e l
vállalt kötelességöket pontosan teljesítik. A  közjóra törekvő vállalkozók
mindigcsakazoknálkényteleni.Vetnek kopogni,kiknekannyiszor ismételt
áldozataik eléggéfigyelmeztethetika’részvétlenekeL Köz javunkért ne 
sajnáljunk néha egy két szótvagy tollvonást, néha jövedelmink százez
red részéttávolabb, vagy közelebb jövendőnknek, vagy maradékink- 
nak szentelni. Költ Pesten martius 23án 1G37.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g , — L Puchói Marczibányi Lajos táb- 
Iabiró, tekintetbe vevén literaturánknak elemi oktatásra szolgáló köny
vekben szűkölködését; még lS33ban, februariusban jelentette a’ m. tu
dós társaság’ igazgatóságának, hogy 2o arany jutalmat kíván egy olly 
vezér-könyvre kitenni, inelly a’ népoktatóknak ’s tanulóknak szükséges 
tudnivalókat legkielégitőbben összefoglalná: ’s e’ jutalomnak az acade
mia’ részéről is öregbittetésére, valamint a’ pályamunkák’ elítélésére a’ 
társaságot kérte fel. Az igazgatóság szívesen hajolván a’ közhasznú szán
dék’ előmozdítására, az említett jutalomhoz a’ maga idejében kiszabandó 
tiszteletdíjt csatlott, maga a’ jutaiomt-vő pedig utóbb még egy, 10 dar. a- 
ranyból álló mellékjutalmat is hirdetett. A’ kitűzött határideig öszvesen 
tizenegy munka érkezett, mellyek közül a’ választott bírálók’ egyező 
Ítéletéhez képest az első jutalmat Edvi Illés Pál’ kézi könyve nyerte e l,  
mint a’ melly, előre bocsátván a’ néptanítók’ részére sok tanulságos és 
czélirányos intést: a’ czélra kívánt tudományokat legteljesben, ’s e’ mel
lett tömötten, a’ nép” és növendékek’ szükségeihez alkalmazva adja elő; 
továbbá egyformán ment a’ szárazságtól’s a’ szükségtelen áradozástól;
’s végre nyelve népszerű, tiszta és világos. —■ A’munka ezennel átada- 
tik a’ közönségnek az academia’ költségein illy czím alatt: Első oktatásra szolgáló kézi-könyv, vág)/is a legszükségesebb tudományoké ősz- vesége, vallási különbség nélkül minden néptanító’ ’s tanuló’ számára 
készült, ’s a’ magyar tudós társaság által első rendű Marczibányi Lajos 
jutalommal koszorúzott ’s az academia költségén kiadott pályamunka. 
Irta Edvi Illés Pál,  nemesdömölki ev. prédikátor, esperességi oskola-ü
gyelő, a’ dunántúli ev. superintendentia’ levéltárnoka, ’s a’ m. tud. tár
saság’ levelező tagja. — Tartalom : Kalauzoló beszéd az oskola taní
tókhoz, hogyan kelljen a’ gyermekeket tanítani, és név szerint e’ ké
zikönyvvel élni. I. Főszakasz. Olvasókönyv. 1. rész. Értelem gyakorlá
sok. 2. rész. Erkölcsi elbeszélések és oktatások. 3. rész. Az illendő
ség és okos maga-alkalmaztatás. 4. rész. Tanulságos és mulattató ver
sek. II. Főszakasz. Az oskolai tudományok’ könyve. 5. rész. Szárnve- 
téstudomány. 6. rész. Időszámlálás. 7. rész. Természettudomány. 8. rész. 
Földleírás. 9. rész. Egészség-tudomány. 10. rész. Gazdaság-tudomány. 
11. rész. Történet-tudomány, Gzerzelék : a’ nemzetiségről. 12. rész. Tör
vény-tudomány. 13. rész. Nyelvtudomány, Írásmód (é3 levelek). Tolda
lék : a’ magyar nyelvben divatos idegen szavak’ jegyzéke. — 8 rétben 
672 lap; Magyar- és Erdélyország’ földképével a’ legújabb állapot sze
rint; ’s magyarországi mérges növények’ és gombák’ színezett képei
vel; félbűrbe kötve: postapapirosou 2 ft. 46 kr. kemény tábl. 2 ft. 40 
kr.; nyomtató-papiroson félbőr 2 ft 6 kr.; kemény tábl. 2 ft. c. pénzb.

II. Ugyan a’ t. társaság’ költségein jelent meg: K o má i  Cías-  
s i c u s o k  magyar fordításokban. Ií-dik kötet: M. T. Ciceróból beszé
dek (a’ négy Calilinaria; Ligariusért és T. An. Milo mellett), levelek 
(számszerűit 35), és Scipio’ álma. Forditá K a z i n c z y  F e r e n c i ,  n.
8r. 220 1. ára kötve velinen 1 ft 36 , nyomt. pap. 1 ft 12 kr. con. pénz.

HL T u d o m á n y tá r , XH-dik kötet, vagy 3dik folyamat’ 4dik 
kötete. I. É r t e k e z é s e k ,  Mathesis: a’ bécsi mértékrendszer. Vallás.

Országisméret: Adatok az éjszakamerikai egyesült statusok’ ország- 
ismeretéhez. — Hadtudomány: Franczia seregek. (Ambert, nagy mun
kája után.) — Literaturatörténet: I. Magyar legújabb math'ímalica lite- 
ratura s visszatekintés a’ régire. Vállas. — II. Az olasz szépliteratu- 
ra’ történeteinek veleje. Sup. Kis János. — L i t e r a t  ura. I. Német 
literatura. Bírálatok: Geschichte der poetischen National-Lileratur der 
Deutschen. Von Dr. G. G. Gervicus. 1L Török literatura: Jelen álla
podja s általányos álttekintése a’ török literaturáuak. — Legnagyobb 
’s leghiresb könyvtárak a’ régi és újabb időkben. —- Magyar tudós tár
saság. — Dolog és névmutató a’ Tudománytár’ I X — XII köteteihez. 
Pesten, a’ m. tud. társaság’ kis gyűléséből, martz. 20. 1837.

Dr. Sc/iedel Fere/icz titoknok.
K&Kömfele : L e w y  E. a* bécsi hang. Conservatoriumnál 

professor e ’ napokban Pestre érkezett családostul, néhány napra 
két városunk hangmű-kedvelő lakosit egy pár hangversenyével g y ö 
nyörködtetni. Léw y ur és családja (két fia és lyánya) csupa virtu
óz és csudálatos műveltségű. A’ 8  esztendős Eduard vadászkür
tön m ester,’s igy bizonyosan mind fejenként mind összeleg ritka, 
jeles ’s kellemes tünemények. Bécshen a’ föls. udvar is nagy ke
gyeire méltatá e’ jeles hangász családot. Husvét hétfőn adandják 
első hangversenyüket a’ redoute-terem ben.—• Ejnapegyenre követ
kezett első napja idei tavaszunknak vastag hóbundával borította el 
Budapesten ’s környékén a’ földet ’s az úgy szólván másfél napig 
majd szünetlen tartott sűrű havazás az idei zö 1 d csütörtököt [csupa f e 
j é r r é  változtatta. Nagy-péntek viradóra csonttá fagyott ’s ha igy 
ta r t ,  fejér lesz Husvétiink is. Képzelhetni, mint sohajtoz ez idő
re  sok, számos marháju ’s birkajú takarmányszíikös gazdal

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A ’ m inisterség fölbomlásának ideje még nem jött el , noha 

ezt már a’ f. hó első napjaiban megtörténendőnek h irlék ; ső t a’ 
itkos társaságok intézkedésibe avatott személyek azt is álliták , hogy

Mendizabalra halál van mondva, ’s gyilok által kell elesnie. Már 
néven nevezik a’ ministerség uj tagjait, ’s úgy hiszik, hogy e -  
zek az angol politika védelme alatt állnak. Az uj hadministerhez, 
Verához, nem sok reménység van, minthogy korább időben nem  
igen tündöklő példáját adta ügyességének ’s belátásának. Csudálkoz- 
va szemlélik őt a’ministerpadon Lopez mellett ülni, ki 1835ben , mi
dőn Almodovar valenciai főkapitány v o lt, ollyan népcsoport előtt 
vezérkedett, melly a’ mostani hadminister - meggyilkolását tűzte ki 
czélul. ’S e 'nera  legbarálságosb viszony a’ két férjfiu közt még most 
sem látszik egészen elhamvadottnak, mi annálinkább hihető, mert az 
Eco del Comercio, a’ beiminister kürtöse, igen epés czikket köz
lőit a’ grófnak ininisterségbe jutása ellen, ’s nem csak roszalá e ’ lé 
p ést, hanem bal kimenetét is jósolta. Almodovárnak tehát gyámitók- 
ruí kell gondoskodnia. De kihez folyamodjék, midőn annyi a’ fe
lek eze t, hogy erős támasztékot egyikben sem reméllhet; azonkívül 
pedig, mint hírlik, most egy uj párt keletkezik, az angol követség 
ótalrna alatt, melly a’ ministerek ’s önmagokkal meghasonlott fe
lek czivódásai közben magához akarja rántani a’ főhatalmat, ’s 
a’ spanyol ügyeknek egészen új fordulatot adni. Mondják, nagy- 
izgás volt Cuenzában is, midőn innen a’ Palenciába száilitott Nar
vaez tábornokot elkísérték, valamint Barcelonában is, hol ezt az 
erőszakos ló-szedés miatti elkeserülés okozá. A’ katonaság is be
tegeskedni ’s zúgolódni kezd ; a’ föld népe hasonlag elveszti tü -  
rödehnét. Általában minden oda mutat, hogy azon gordiusi csomót, 
mellyet a’ spanyol ügy Europa politikájában képez, nem sokára 
vagy megoldják, vagy ketté vágják. E st pedig kiváltkép Anglia 
fogja eszközölni, mert Maitland tengerész-kapitány ’s Wilde e z re 
des már most is nyilván kimondják, hogy Evans, ha még egy hét 
lefolyta alatt sem kap tudósítást Espartero és Sarsfield indultárul, 
egyedül is inegtámodandja az ellenséget; minek ha jó sükere 
lesz, egyszerre megváltozik az alkotmánypártiak szorongó helyzete.

A’ Cortes febr. 22iki ülésében többen indítványba hozák a' 
követek közül, hogy minden hirlapszerkesztő 4 0  ezer reálnyi pénzt 
vagy illy értékű jószágot köteleztessék bátorságul kimutatni, ’s a* 
czikkelyekért kivülök még a’ könyvnyomtatók is felelősek leg y e
nek. Az indítvány több ülésben vitatkozás tárgya volt, *s végre 
íáökikán el is fogadtaték az egyházi és politikai tartalmú folyóira
tokra nézve; a’ többi korlátozó rendszabály azonban mindenikre al
kalmaztatott. Ezen intézkedés sükere már mutatkozik is. Több 
szerkesztő lemondott foglalatosságárul, ’s elillant, hogy a’ Canari 
szigetekre szállittatáslul menekhessék ; mások nem tudták előterem 
teni a’ kívánt nagy mfenyiségü pénzbeli biztosítást,’s igy kénytele
nültek a’ szerkesztésről lemondani. íg y  p. o. a’ Lopez által létesí
tett Constitucional sem tarthatá főn magát. Annyival nagyobb figyel
met gerjeszt tehát egy ujonan támadt lap, melly illy szigorú viszo
nyok közt jelenik meg f. h. iak é tü l fogva „E l Eco dela razon y 
de la justicia“ czim alatt.

A ’ polgári helyhatóság Los Arcosban Narvaeznek egy  
szép nyerges paripát gazdagon ékesített nyeregszerszámmal, ’s tisz
teleti kardot ajándékozott.

P O R T U G Á L I A .
Lissaboni tudósítások szerin t, február la k é n  hirdeték ki a - 

zon 3 czikkbül álló tö rvényt, melly a’ pénzügyministert 8 0 0  con- 
tonyi ( i  millió 3 3 3  taüérnyi) kölcsönre fölhatalmazza. Ha m eggon
doljuk, igy ir a’ tudósitó, hogy itt a’ pénzalap olly rendkívül rósz 
lábon á l l : bízvást föltehetni, hogy habár szerencsés lenne is a’ mi
nister pénzt találni, nem fogja ezt megkaphatni 100-tul ötvenes le 
rovat nélkül, ’s igy a’ kezére keríthető pénz 4 0 0  con to ra, azaz fe
lére  olvadand le , mint mennyinek kölcsönvételére fölhatalmaztaték. 
S ő t, mivel régiebb statuskötelezvényeket is el kell fogadnia, kön
nyen m egtörténhetik , hogy a’ négyszáz conto készpénzből m ég 
egy pár elm arad, ’s igy a’ valódi kölcsön annyira inegkevesül, hogy 
a’ kormány épen nem segíthet magán vele. De föltevén a’ legszeren- 
caésb esetet, t. i. hogy a’ régi status-kötelezvényeket az újaknál becsesb- 
nek tartván, azokat fölcserélni épen nem kívánnák, hanem az egész 
sommát kész pénzül fizetnék le: a’ 4 0 0  conto csak annyi lenne a’ 
kormány szükségei íödözésére, mint hom oktengerben egy csöp víz. 
Illy körülmények közt nem lehetne csudálni, ha igaznak bizonyulna 
azon hir, meUy az egész városban terjedez, t.i. hogy Passos minister 
megtébolyodott. Ez azonban, későbbi tudósítások szerint, nem igaz, va
lamint a’ nép közt szárnyalni kezdett azon hir sem, hogy Sa da Bandeira 
halálos beteg volt, m ég pedig mérgezés miatt, mellyel őt meg akar
ták ölni. A’ pénzhijány ’s az ebből keletkező visszaélések azonban 
annyira növekessnek m ár, hogy az ügy a’ cortes üléseiben is nyil
ván szőnyegre jött. így  p. o. m. h. 2ükán  Setubal városnak egy elő
terjesztését nyujtá be a’ cortesnek Lumiares gróf ,  mellyben annak 
lakosi a’ törmérdek hamis rézpénz ellen panaszkodnak. Midosi töb
bek közt azt állitá ezen ügyvitatás folytában, hogy a’ hamis rézpén
zeket most egyáltalán nem lehet m egszüntetni, mert ehez legalább 
is 1 2 0 0  contonyi pénz kellene, holott a’ kormány számára kölcsön
venni szándéklott 8 0 0  contobul is csak egy negyedrészt tudtak mind
eddig fölhajhászni. Illy nyilatkozások természetesen naprul napra 
jobban csökkentik a’ h itelt, ’s valóban úgy van, mintha a’ követek 
vaksággal volnának megverve.

Lissabonban, a’ múlt hónap végén nevezetes népesoportu- 
lás volt. Alattomos izgatók által fölbőszitve mintegy 3 ----100 em 
ber csődült össze baltákkal és fejszékkel, ’s szétdarabolt egy saj
t ót ,  mellyen a’ „Laterna M agica“ lapot nyomtaták. Ezen erősza
koskodásra az szolgáltata oko t, hogy a’ nevezett lapban egy gúny -
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ezikkely jelent meg Passos minister és párthívei ellen, mellyet, 
mint mondják, Rodriguez de Fonseca M agalhaes, előbbi belügy- 
minister készített.

F R A N C Z  I A 0  It S  Z  A G,
Azon érdekes beszédek közt, mellyek az elkülönítő tör- 

vényjavaslatrul a követházban tartattak, méltán említhetni Berry er űrét 
is , ki noha különben legitimista, még is keményen kikelt az e llen , 
mint olly ártalmas törvény ellen, melly a ’ nyilványos erkölcsiséget ’s 
rendet még inkább megháborítandja. B erryer is, mint valamennyi 
szónok előtte a’ strassburgi esküttszék Ítéletéből indult ki, melly 
okot szolgáltatott a rra , hogy a’ minisleriuin e* törvényjavaslatot 
készítse ’s benyújtsa. Elismérvén azt, hogy Strassburgban csaku
gyan történt vétség, ’s hogy az ország büntetést vár t ,  igy folytató 
szavait: A ’ vétkességről az ország minden törvényeinél fogva előre 
meg voltak győződve,’s ig y a’ büntetést alkalmazni kellett volna. De 
ez nem történt meg. igen is uraim, a’ vétkek büntetlensége nagy 
szerencsétlenség. A’ status-hatalomnak itt gondoskodnia kell. ’S 
mikép gondoskodók a’ ministerium ? A’ status - férfiaknak komo
lyan meg kell fontolniok : valljon a’ törvényhozást kell e felszólítani 
a’ h ézagpó tlásra?  Mi a’ status - férfit ille ti, ennek belsőjét kell 
előbb igazán megvizsgálnia, állását, v iseletét, saját cselekvésit nyo
moznia, ’s magát bizonyossá tennie ; valljon az egész gonoszság 
az országban nem onnan e r e d é ,  hogy ő , hogy a’ korm ány, 
Guizot ur szép kifejezése szerint nem képes igazgatni. (Megindulás) 
M eg kell vizsgálnia: valljon nem az országos ügyek vitele, intézése 
oka e a’ rendetlenségeknek ’s izgásnak az országban? Nem elég 
a’ szószékről félelmes aggodalmat gerjeszteni az országban; nem e- 
lég világos összeesküvésekre mutatni Francziaország minden pon
tiban. Meg kell azt vizsgálni is, valljon ezen felizgatott érzelm et nem 
az országos ügyek fonák vezérlete okozza e ? M eg kell vizsgálni , 
valljon a’ kormány rendszere ’s az általa elvállalt kötelezések közt 
nincs e ineghasonlás, melly alattomban a’szenvedélyeket fölizgathatná, 
’s némi érzelgést felbujthatna. É n e’ lélekisméret-vizsgálatba bocsát
kozni nem akarok. Nekem nincs arra időm. (Nevetés.) De kénysze- 
rílem Önöket uraim , azon pillanatban, midőn a’ kormány ama’ bol
dogtalan törvényt megszavaztatni kivánja Önöktül, mellyet elkülö
nítő törvénynek neveznek, vizsgálják m eg igazán : mi jó ,m i hasznos 
és illő a’ törvényhozásra nézve illy körülm ények közt? Ne hagyják 
magokat eltévelyittetni ; szenvedélyes okoskodások által ugyan ki- 
esikorhatják Önöktül a’ törvényt, de lehetetlen innen benső m eg
győződéssel eltávozniok. (Mozgás). Azt mondották Önöknek: vannak 
vétkek, mellyeket törvényhozás által szorosan nem határozhatni 
m eg ,’s mellyek illő büntetés alá nem jőnek. Ott, hová a’ törvények 
nem hatnak, hol a’ bünhödés ’s bünhösztés lehetetlen, igen is értem , 
hogy a’ törvényhozáshoz folyamodik az em b er; de hogy a’ törvény
hozó testhez járulnak,’s együtti v. közsegélyre szólítják azt föl, mi
dőn a’ törvények elegendők, midőn a’ bünhödés kielégítő ’s csak a’ 
bíróság változtatását kívánják, és semmit egyebet mint a’ biróság 
változtatását: ez csakugyan rósz korm ányra’s igazgatásra mutat, ’s a’t.

A’ párisi érsek martz. 4én  ellenmondást írt alá ’s bocsátott 
közre azon törvényjavaslat ellen, mellynél fogvást azon té r , m el
lyen valaha az érseki lak álla feldulatása előtt, Paris városnak lenne a- 
dandó azon föltét alatt, hogy ott köz-séta készíttessék. E z ellenmon
dásban a’ párisi érseki káptalan is megegyezett. M ondják, a’ minis- 
térség az e’ tárgyban jelentett törvényjavaslatot visszahúzta.—

A ’ nyilványos munkákat tárgyazó törvényjavaslatrul tartott 
vitatáskor a’ követház martz.9ki ülésében Laffilte keményen kikelt a’ 
kívánt mennyiségek nagysága ellen, ’s m egm utatá, mikép a’ mi- 
nisterség e ’ tömérdek pénzt csak azért kivánja nyilványos munkákra 
fordiltatni, hogy a’ status-jövendelmekböl soha mi se maradjon a’ 
statusadóssági kamat leszállítására. Annyi legalább bizonyos, hogy 
ha a’ jövedelmeket mindenkor mind elköltik, a’ kamatlábat soha nem 
csökkenthetné De a’ törvényjavaslatot mind ezen észrevétel mel
lett is 2 1 8  szóval 4 7  ellen elfogadók. M eg kell jegyzeni, hogy a’ 
követház többsége épen azok képviselője, kiknek érdekében áll a’ 
mostani kamatláb fentartása. —  A’ kövelházban martz. 10én  La- 
cave Laplagne szóhoz jutván , felolvasó a’ belga királyné jegyaján
dékát tárgyazó törvényjavaslatrul készített ludósitását. L ’Herbette ez 
alkalommal azt kívánta: közöltessenek oklevelek, mellyekböl kive- 
hesse a’ kam ra, hogy a’ nemzet által a’ királyház költségeire m eg
ajánlott pénz (15 millió) e ’kiházasitásra nem elég; ’s ezt annyival inkább, 
m ert midőn a’ k irálya’ franczia koronát elfogadó, saját személyes 
tulajdonát gyermekei számára határozta fordítani, ’s arról egye
nesen lemondott. Ezen indítvány nagy zajt okozott kivált a’ cen
trumban. L’Herbettet rendre szólitgatással ostromiák mindaddig, mig 
a’ szószéket el nem hagyta. —

A ’ Temps és Gazette de Francé martz. 9én azt állítják, hogy 
a’ kormány az úgy nevezett föl nem födözés (non revelation) iránti 
törvényjavaslatát, mellyet a’ pairkamra elé terjesztett, vissza szándé
kozik huzni.

Az Alig. Z tg. egyik legitimista levelezője azt Írja Parisból 
m artz.lO ről: „A ’ követház utólsó szavazása kimenetelét a’ mi
nisterium előre nem látta, sőt még az ellenzőfél sem várta. Buká
son kívül még többre is számot tarthat a’ ministerium, m ert a’ legi
timisták egyik részének nem adta meg a’ várt engedélyt. A’ ministe
rium a’ kamrához képest igen erőtlen; ’s Mólé és Guizot uraknak 
nem kellett volna a’ ministerséget elvállalni anélkül, hogy szabadsá
guk legyen a’ kamrát feloszlatni, ’s azon tisztviselőket le tenni, kik 
a ’ status - hatalom ellen szavaztak ’s a’ t.

A’ követházban martz. l l é n  kérelem nyujtatott be a’ rabszol
gaság ellü rlesztésére ,’s ez a’ niinislertanáeshoz utasittatolt; mi annyit 
jelent, h. a’ ministeriumnak nyilatkoznia kell ínánta. Guizot ez alkalom
mal jelenté, hogy legközelebb rendszabályok fognak tétetni a’ kére
lem által ajánlott süker, azaz a’ rabszolga-fülszabaditós előmozdítására.

A’ pairkamra ülésében martz. i i é n  a’ kerületi ’s megyei 
tanácskozások nyilványosságárul folyván a’ vita, a’ többség —  t. i. 
a ’ pairkamráé —  oda hajlott a’ ministerek előadására, hogy e’ 
tanácskozások nyilványosak ne legyenek, sőt, hogy az eddigi törvé
nyek szerint csak a’ számadások ’s tanácskozások sükere nyilványit- 
ható, a’ végzéseken kívül pedig sem egyes tagoknak nem szabad az 
általok tartott beszédeket nyilványosakká tenni, sem magának a’ 
tanácsnak, — noha ezen tanácskozások egyedül helybeli érdekek körül 
íorganak, ’s az országos politikához semmi közük. A ’ pairkamra őrizkedik 
a’ sajtó befolyásának a’ nyilványos munkásság tágasb körét m eg
nyitni. E ’ m egyei tanácskozásokon senki sem jelenhet meg a’ ré sz 
vevő tagokon kívül, sem részt bennük más a’ kinevezett tagokon 
kül nem vehet. —

A ’ Moniteur tudósítást közöl a’ hadministertöl a’ királyhoz, 
mellyben előadja, mikép 29  tiszt a’ S2ik ezredből ellenmondást 
külde hozzá Clauzel marsainak azon hiv. tudósitási állítása ellen, hogy 
ezen ezred katonáji a’ constanlinei táborozás, alatt az élelmi szere
ket földulták ’s elrablották; sőt mi több, e ’ tisztek amaz ellenmondást 
még több hírlapba is iktatók. E ’ tettükért azt ajánlja a’ hadminister, 
hogy azon kilencz tisz t, kik később e’ tettüket vissza nem huzák , 
’s mindenik hivatal-fokbul a’ két legidősb tiszt előléptetéstől fosztas- 
sék m eg, vagy is tisztlépcsőjén veszteglésre ítéltessék, 's  a’ király 
e ’ javaslatot elfogadó. —

Amaz általunk is említett kárpótlási pör következtében Cros- 
nier a’ vig v. tréfás daljáték igazgatója és Schlesinger ur a’ han- 
gászati lap kiadója közt martz. 6án párviadalra került a’ dolog. M i
után két golyót váltottak süker nélkül, a’ segédek a’ harcz további 
folytatását m eg nem e n g e d é k ,’s a’ két bajvívó „kölcsönös nagyra
becsülés jeleivel“ vált el egymástól.—

A ’ la Paix szerint a’ föl nem födözés törvényjavaslatát sem 
vissza nem vonó a’ ministerium, sem, mint több ellenzést lap állítá, 
el nem halasztó. —

A’ Moniteur tudósítást közöl a’ királyhoz , mellyben a’ bel- 
minister ajánl ja , hogy Caraman hg számára emlékpénz veressék ’s 
adassék állal következő körirással: „A ’ Mr. le dúc Caraman, pair 
de France, pour son courageux devouément á sécourir des so l- 
dats blessés. Expedition de Constantine, Afrique. 1 836 . (Caraman 
herczeg urnák , Francziaország pairjének , a’ sérült katonák fölse- 
gitése miatti bátor elszántságáért. A ’ constantinei táborozás alatt, 
Afrikában 1836ban . —  A’ tudósítás maga igen hízelgő szavakban 
van Írva a’ hg iránt, mit azonban a’ derék férfiú m eg is érdemlelt. —• 
Martz. 8án a’ M oniteur hirdeti, hogy a’ belminister tudósítására a* 
király csakugyan fog Caraman hg számára emlékpénzt veretni ’s azt 
neki által is adatni. A ’ pénz egyik oldalán a’ király mellképe , a’m á
sikon a’ följebb említett körirás Ieend szemlélhető. —

A’ La Charte bizonyos tolvaj csalásira figyelmezteti a’ kö
zönséget, kinek az jutott eszébe, hogy kezdet-íveket (tétes de Let- 
res) lopjon el az igazságminister kanczellóriájából, mellyek annak 
bélyegével vannak ellátva, ’s most azon tréfát űzi,hogy majd ide , 
majd oda iraz igazságminister nevében, ezt összejövetelre híván meg 
a’ ministerrel, amazt pedig elbocsáttatási kérelme benyújtására szólit
ván föl *s a’t. Egész tömeg fonákság,’s visszaértés támadt innen, melly 
arra birá a’ ministert, hogy hirdesse ki a’ Charteban, mikép csak 
azon irományokat kell igaziaknak tekinteni, mellyek a’ borítékon 
2dik bélyeget is viselnek. —

A ’Journ. des DébalsStegm annakaz Alig. Ztg. szerkesztőjének 
halála jelentését azon értesítéssel k iséri, hogy Stegmann ur 3 0  
év óta levelezője volt a’ Journal des Bébatsnak, 

A N G L I A .
A’ felsőházban martz. iO én  a’ canterburyi érsek több ké

relm et nyújtván be az egyházi adó eltörlesztése ellen, nyilványítá, 
mikép mind ő, mind más 1 4  püspök, kik most együtt Londonban 
tartózkodnak, egy e’ napon tartott gyűlésükben azt határozók, hogy 
a’ kormány által az egyházi adó eltörlesztésére benyújtott törvény- 
javaslatot minden hatalmokban álló törvényes móddal ’s eszközzel 
ellenzeni fogják. M elbourne lord azt válaszoló: mindazon tisztelet 
m ellett, mellyel az imént szólott tisztes főpap iránt viseltetik, kény
telen fájdalmát kijelenteni ezen nyilatkozáson azért, mivel ezen lé 
pés épen nem alkalmas az angol népet azon egyházhoz , melly 
iránt ő (M elbourne) olly őszinte ragaszkodást é re z , hajlóvá —  
tenni. —  Martz. 8án a’ St. Jam es lakban tartott udvarlatkor be- 
nyujtatott ama’ nagy, 2 5 0  ezer aláiratu felírás a’ királyhoz Irlandból, 
melly a’ hatóságjavítás, és a’ tizedkérdés törvényes elintézíetését 
kéri. A ’ felírást az irlandi parliamenttagokból választott küldöttség 
nyújtotta által M orpeth lord Irland főtitoknoka vezérlete alatt. A’ 
Globe szerint a’ király igen kegyesen fogadó e’ küldöttséget, ü g y  
látszik O’Connell nem volt je len .—  Martz. 7én tartott gyűlésében a’ 
T em ze-Tunnel tulajdonosi előtt igen m egnyugtató tudósítás olvastatott 
föl e ’ vállalat állapotjóról. —

A ’dublini nemzeti gyűlésben jelenté R. O’Connell, hogykérelem 
készült a’ királyhoz, f é l m i l l i ó  irlandi aláirással. —  Newcastle 
upon Tyneban, Grey grófnak, a’ parliament-javitás szerzőjének, 
drága emlékoszlopot határoztak emelni. —  A ’ Standard szerint 
„a’ Royal Institution utólsó gyűlésében Faraday, ismeretes cherai
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’s dp. egy értekezést olvasott fe l, mellyben Crosse-nak a’ szarvkő
ben tartózkodó bogarak alakulását vagy isméti felélesztéséi tárgya- 
zó uj találmányáról em lékezett, mondván; hogy, noha ezen fel* 
födözést sokan  kétségbe vonják, ő mégis tudja, mi szerint az annyiban 
igaz, hogy ő Volta oszlopának folytonos munkálata által kavicsföld
ből ’s hamuzsírból apró élő állatokat alakított. Mutatott is néhány 
bogarat, inellyek keményre köszörült köbül alkottattak, ’s most, 
valamint a’ Crosse által alakitottak, sok ezer év után ismét uj élet
nek örvendnek.

Az alsóház mart. iOki ülésében szóba hozá Mahon 1. a’ 
spanyol viszonyokat, ’s a’ whig misterium által ezen országra néz
ve követett politikája ellen újólag föleleveníté a’ torypárt annyiszor 
ismételt megtámodásit. Poulter és Grove-Price támogatók a’ lord 
nézeteit, ’s különösen ez utóbbi, magasztaló beszédet monda d. Car- 
lo sru l, kinek joga a’ spanyol koronához, mint mondá, az ő m eg
győződése szerint, minden kétségen túl van. E rre többi közt P al
merston I. így válaszolt; Mi a’ spanyol thrónöröklést illeti, a’ kér
déses nemzet nagyobb része már elismeré II Izabella jogát. E ’ nyi
latkozást nem tartom fölöslegesnek; egyébiránt pedig azt mondom: ez 
olly kérdés, melly csupán magát a’ spanyol nemzetet illeti. (Tet
szés.) Nagy hasonlat van II Izabella királyné mostani ’s Lajos 
Filep egykori állása közt. A’ franczia nemzet elismeré a’ fejdel- 
m et; ’s nekünk angoloknak azontúl nem volt jogunk a’ törvényesség 
vizsgálatába ereszkedni. Szintigy el kelle tehát ismernünk II Izabella 
királynét is, miután őt saját nemzete elismeré. Spanyolország mos
tani szerencsétlensége nem tarland örökké, ’s akkor ismét helyre ál- 
land ama’ fény időszaka, mellynek emlékét most az ellentét nagyob- 
bítása végett annyiszor idézgetik. Hal jövendölések hallattak szövet
ségünkről Francziaországgal, állítván, hogy az már vége felé közéig. 
Én biztosan mondhatom, hogy mind azok elhibázták számolásukat, 
kik e’ szövetségbomlásra épiték reményüket. (Halljuk! halljuk!) A* 
két ország sokkal tovább szövetséges maradand, mint Önök közül 
(az ellenzési padokra mutat) sokan hinni látszanak; mert e’ szövet
ség nem annyira a’ két kormányé, mint inkább a’ két nemzeté, mellyek 
közérdek által érzik magokat egymáshoz vonatva.“ Erősité a’ minis
ter továbbá, hogy a’ kormány soha meg nem szűnt a’ négyes szö
vetség értelmében munkálni, még pedig olly czélbul, hogy Spanyol- 
országnak m egszerezze a’ kívánt békét. „Anglia, úgymond, csak 
vizen gyámolitá Spanyolországot; ’s mit ez egyezés szerint kívánha
tott, mindent inegadánk neki; de többet nem. Az ujoncz-szedés- 
parancs fölfüggesztése , szintolly okos mint becsületes rendszabály 
volt. Nem tett ugyan még az angol segédsereg valami rendkivüles 
szolgálatot, de nyilványos jeleit adá az engedelm ességnek ’s önfel
áldozásnak. Anglia sem kisebb sem nagyobb részt nem vehetett a’ 
harczban. Óhajtásunk, a’ háborút minél szükebb korlát közé szorit- 
ni. ’S midőn e’ politikát jövendőben is követni fogjuk, rem élljük, 
Spanyolországnak hasznot, magunknak pedig becsületet szerzendünk, 
a’ nélkül, hogy országunknak tetemes költséget okoznánk.“ A’tárgy 
ismét vitatás alá került a’ 12ki ülésben, melly alkalommal Mahon 
lord azt kérdezé Palmerston lordtul, mit egyszer, úgymond már 
sükertelen tudakozott: valljon háborúban van e Anglia Spanyolor
szággal, vagy nincs? Azután hosszas fejtegetésébe bocsátkozott a’ 
ministerium Spanyolország iránti viseletének , közben-közben P al
merston lordot is vagdalva. Cudar Fergusson a’ ministerséget védel
mező, mondván, hogy az máskép nem is cselekhetett, m in ta’ hogyan 
cselekvők, mert úgymond, ha ez II Izabella ’s a’ constitutio ügyét 
pártolva, segitséget nem nyújt a’ spanyoloknak : más hatalmak foly
tak volna be, mégpedig d. Carlost gyámitólag. Szóllak még ez ügy
ben többi közt O’Connell és R .P ee l, Palmerston lord előadását ros- 
tálgatva ’s itt ott helytelenítve ugyan, de irányára nézve helyeslő
i g  ’s d. Carlos ügyét ostromolva. Azután elhalaszták az ülést.

Az angol kormány folyvást tetem es hadiszert szállít Spanyol- 
ország éjszaki partjaira. Most is a’ „M essenger“ gőzhajó 1 0  ezer 
puskát viszen magával. A’ Passagesban őrizeten levő Plith tengeri ka
pitány pedig folyvást újabb gyarapodást kap mind leg én y ség , mind 
tisztekben. —

Rombay lapok szerint Sir John Keane valam ennyi, mind 
benszülött mind európai seregeit összevonni szándékozóit, ’s velek 
llundschit-Sing ellen Punchab radschahja ellen m enni, ki Indus 
partjain a’ kelelindiai társaság alatti kis statusokat nyugtalanítja.

Jamaikai levelek szerint jan. 30rol úgy látszik, hogy An
glia és Ujgranada közt a’ háború teljesen kiütött. A’ tengerpart 
ostrom alatt v a n , ’s mivel az oltani kormány folyvást vonakodik 
elégtételt adni az angol consulon elkövetett méllallanságért , már 
peng a’ szó, hogy britt szárazföldi seregek küldessenek oda. —

A’ három persa hg , kik darab ideig Angliában mulattak , 
néhány nap múlva egy török Mehmindar kíséretében szárazon Bag
dadba indulandnak. Angliában a’ török kormány költségűi éltek ’s 
a’ bagdadi basa parancsot kapott, elutazásukat előbb nem engedni 
m eg, mig ott tökéletes bátorságban nem leendnek. —  Smyrnában 
amerikai téritők feliigyelése alatt hónaponkénti füzetekben Fillértár 
jelenik meg görög nyelven, illy czim alatt; „Hasznos ismérelek tá
ra.“ —  Indiai híreknél fogva llurnes kapitány újólag útra készül, 
mivel Auckland lord, a’ főkormányzó különös küldeményt bizott-rá 
az Indus melletti tartományokba’s Kabulba. Nov. 26kán szándéko
zik elhagyni Bom bayt, ’s hir szerint ltundschit S inghet, és a’- 
Sikhek főnökét is meglátogatni.

Cochrane kapitány Siberiát gyalog keresztöl utazván , olly
nagy mértékben tapasztald az ottani nép vendégszeretetét, hogy 
Moszkvából Irkutzkba tett utazása, —  tehát 1 2 0 0  német m érföld- 
nyi út ,  —  csak 1 guineejébe került.

N É M E T O R S Z Á G .
A’ berlini Haude-és Spener - újság e’ czim alatt: A’ po

rosz tartományi országgyűlésekről“ igen hosszú czikket közöl, melly- 
nek lényeges tartalma imez: Minthogy most a’ rajnavidéki tartomá
nyon kívül valamennyi porosz tartomány gyűlése együtt van, érdekes 
dolog azokról valamit szólani. Ennek következésében elmondja, 
hogy a’ porosz tartományok országgyűlései az ország közös dolgai
ba ’s külső v. belső politikájába befolyással nem bírnak, hanem e- 
gyedül a’ törvényhozásban vesznek némi részt. Ezúttal az említeií lap 
azt állítja, hogy ezen országgyűlések azért még talán jobbak más népek 
országgyűléseinél ’s törvényhozó testeinél, és pedig azért főleg, h ie
delmeként, mert az ország politikai dolgaiba épen nem avatkozik, ’s a’ 
törvények végrehajtásában sem vesz legkisebb részt is. Ezen tarto
mányi gyűlések e’fölött a’ helybeli érdekekről is tanácskoznak. A’ 
czikkely azonban nem említi, mennyire terjed ki ezen helybeli igaz
gatás hatalma, ’s minő kölcsönös viszonyban áll a’ kormányhoz, 
valamint azt sem, mikép választatnak meg e’ gyűlések tagjai. A ’ po
rosztartományi gyűlések ezen czikkely szerint igazgatási testületek, 
inellyek felsőbb rendelésekre ’s parancsokra a’ szükséges elem eket 
készítik. —

N É M E T A L F Ö L D .
Brüsselbűl marlz. 8ról írják, hogy a’ kamra egyhangúan 

megajánlá a’ hadminister által kívánt pótlékhitelt az elbocsátott ka
tonák összehivatására, ’s az erősségek bevégzésére az éjszaki ha
társzéleken. A’ katonaságot már vissza is idézték , minden rend
szabály meg van téve az ország jó védállapotba té te lé re , hogy 
minden esetre kész legyen. Csak kevés szónok beszélt a’ pótlékhitel e l
len , mivel Holland állása ’s viselete folyvást támadó tervek koholására 
mutat, mert azon felü l, hogy Holland igen derék védelmi állapotban 
van, minduntalan számos sereget tart készen, hogy első felszólításra, 
mihelyt valahol valami kitörne, azt azonnal síkra állíthassa. —  

O R O S Z O R S Z Á G .
Gotschínában egy orvost, midőn egy őrültnek tartott szem ély

nek ajtaját betö re té , ez agyon lövé. E ’ történet az orvosoknak 
psychologiai tekintetben tanúságul szolgálhat. A’ tett elkövetője, ta
nácsos és vitéz; valaha egy hivatalt szorgalommal, hűséggel ’s ü - 
gyességgel viselt, de mintegy két év előtt betegesség miatt elbo- 
csáttatását kívánta, mit meg is nyert, de nyugpénz nélkül,inellyre 
azonban hosszú szolgálatai után érdemesnek tartá magát. Szűk 
állapotában e ’ dolog őt mély érzelművé ’s komor kedélyüvé 
tette. így éldegélt rokon mogorvaságu bátyjánál egy ideig. Tavaly, 
a ’ most agyonlőtt orvos e’ bátyját, ennek akaratja ellen , ’s igy erő 
szakosan egy kórházba vitető. Ebből mint teljesen fölépült utóbb e l
bocsáttatván, agyon lőtte magát. Múlt évi januar I8 á n  jelenték a’ vá
ros-igazgatónak : S. tanácsos egy vig ebéd után kezdő őrítlés j e 
lenségeit mutatja; a’ vizsgálásra küldött orvos úgy találta, hogy 
az agyvelő felé torlong vére, ’s elküldé tanítványát, hogy na- 
dályozza (pióczázza) meg. De S. tanácsos visszautasitá azt magátul azon 
nyilatkozással, engedje őt holnapig alunni ’s a’ betegség ma
gától elmúlik, mire tüstint ágyba is feküdt, miután két vadászpuskáját 
megtöltötte. Az orvos erre maga kívánt járulni hozzá kél katona és 
tanítványa kiséretében , ki a’ nadályokat vivé, de az ajtót zárva talál
ván bebocsáttatását sürgeté. A ’ beteg, ki az orvost bátyján elköve
tett erőszakossága miatt igen gyűlölte, ’s hason erőszaktól fé lt , azt 
kiáltotta felé: takarodnék pokolba. De az orvos erre nem ügyelvén 
betörette az ajtót, ’s a’ hálószobáig hatott, hol a’ szerencsétlentől 
halálos lövést kapott. A’ tettes azontúl igen őszinte töredelmet 
mutatott. —

E L E G Y H I R.
A’ franczia fővárosban egy hónap alatta’ lakosság két harm a

dát lepé meg a’ nátha-hurút azaz 6 0 0  ezer embert. —  A ’ júliusi 
zendület ó ta 6 7 1 8 u j  törvényt alkottak Francziaországban. De az azt 
m egelőzött évek még termékenyebbek valának, m ert 1789től 1 8 3 0 ig  
több mint 7 0  ezer uj törvény jött létre.

G A B O N A Á R  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.

b ú n  | k étix a r . | roxi | árpa | xab ! | kukur. kóla»

mar. lOén N .B e c s k e r . 85— 75 | 6 5 — 55 | — 1 55— S0 | 45 | 70— *5 | -

lOén Arad 92 | 62 | 61 1 53 | 50 | 80 1 -

1 lén Miskolci 100— 95 | 75— 70 | 56 — 52 | 52— 50 | 3 5 — 30 | 9 0 - 82 | 220—205

1 lén Baja 80— 67 | 53— 47 | ♦7 1 S3 | 32 | 80 1 —

1 lén Pécs 75— 70 | 60— 55 | 5 J — 50 | 55 | 35 | 75 1 —

13án IJngvár 86— 83 | 80— 76 | 60— 56 | 56— 52 | 36 — 32 | 8 0 - 76 | —

W Mén Debrecen 110— 100 | 85— 80 | 70— 65 | 70— 62 | 45 | 9 0 - 80 | 1 * 0 -1 2 5

Ilian Moaoay 108— 66 | 57— 48 | 4 8 - 44 1 4 5 — 40 | 39— 30 | 8 6 - S0 |

99 17én IJj-Becsc 90— 80 | 7 0 -  65 | - 1 50 | 50 ) 70 1 -

99 lSán Komárom 80— 76 | 6 8 -  61 | 50 — 48 | 4 5 -  43 | 35— 34 | — 1 -

99 18án Szeged 90— 85 | 70— 65 | 6S 1 56— 55 1 50— 4S | 90 — 85 | 95

»9 23án Pest 9 3 — 86 | “  1 5 3 - 50 | -  1 4 0 -  34 | 86 1 -

P É N Z  K E L E T :  Bee*, mart/.. 20kán 5 pCentea statmkötelczvény lö l  15/ 1 6 : 
4 pCentea 100 1 /2  ; 3 pCtes 75 1/ 4 ; lS34ki 500 frtoi j kölcsön; 5ti7 j / 2 ; becs- 
városi 2 1 / 2  ; pCtes köt. 66 1/ 4 .

D UN  A V IZ  Á L L Á S .  mart. 23kán 6 ' 11" 9 '" 2 lén 6 ' 8" 9"'
__________________________________v ----------- ------ ■ —

Szerkeszti H e l m e c i y . Nyomtatja B e i m e l



25. szám
P e s t ,  szerd a JELENKOR. 183?.

Tffartzius 3 9 .

F O G L A L A T :  Magyar ét Erdélyoraaág (kinerez^iek ’s m egtisztelés; meglövő levél az erdélyi országgyűlésre; Magasfalvi égés; jótékony adakozások; Alago- 
vich Sándor *f; különféle.) Austria. Spanyolország (cortesgyülési munkálatok; kifakadások; Evans és Espartero győzelme a’ carlosiakon, a’ ministerség 
helyzete ’s a' t.) Portugália (cortesi határzatok; pénzhiány; a’ sajtórombolás körülményei ’s a* t.) Francziaorsxág (nyomozások ’s felfedezések Mcunier 
ügyében; az elkülönítő törvényjavaslat vitája folytatólag; különféle.) Anglia (a’ titkos szavazási indítvány félre vettetik; Melbourne beszéde: költségaján
lat; Huine és Elley; Vixen iig y e ; elegy.) Németalföld (kamrai viták.) Németország (a’ zsidók polit. helyzete Szászországban.) Schweiz (a ’ bátorság
egyesület elleni rendszabályok.) Amerika. Elegyhir. Gabonaár. Péaxkslet. Dunavizállás.

M A G Y A R  és E  IID  É L  Y 0  R S Z Á G.
0  cs. kir. fölsége f. hó. i l r ó l  költ legfelsőbb kabineti iratá

ban Schiller gmundeni főtisztviselőt ’s udvari tanácsost, sz. István 
rende’ kiskereszlesévé, díjmentesen kinevezni méltóztatott.

0  cs. kir. fölsége Liska János élesdi sóárnokot saját kérel
m ére nyugalm azni; a’ mármarosi kamrai igazgatóságnál megürült 
közírói tisztségre pedig az oravitzai bányász igazgatóság közbi- 
ráját ’s fő erdőm esterét, Láng G yörgyöt, kinevezni méltóztatott. 
Ottmayer József M unkácsra, Molnár János pedig Nádszegre té te t
vén által, Homonnán a’ sóárnoki, Szereden pedig a’ pajtaőri hivatal , 
megürült. (Kam. tud.)

Szabad királyi E  p e r j  e s városa, több m ás, lapjaink által 
m ár jelentett férjíiakon kívül, Haske Sándort, sz. kir. Kassa városa ka
pitányát, mint legközelebbi országgyűlési követet,érdemei méltánylá
sa tekintetébül kebelbéli polgársággal tiszteié meg. Szeml.

Az erdélyi kir. Főkormányszék következő levélben adá minden 
törvényhatóságnak tudtára a’ f.évi april I7kén N. Szebenben tartandó or
szággyűlést : Salutem, et gratiae caes. regiae incrementum! Folyó hó 
ladikén 6 6 4. udvari szám alatt költ ’s ezen kir. főigazgató Tanácshoz 
intézett kegy. kir. levele által méltóztatott Fels. Urunk azon kegy. aka
ratját ’s kir. rendelését kijelenteni: hogy, a’ mint dicsóült atyjának, 
bold. eml. Ferencz austriai császár. Magyar- és Csehország királya ’s 
Erdély fejdelme ő felségének 1835 böjtmáshava 2kán e’ múlandó életből 
örökkévaló boldogságra lett szólittatásával, ’s a’ természetes közvetet
ten következés rendin, minden a’ fels. uralkodó ház örökös birodalmúi 
’s azok közt Erdély nagyfejdelemségen’s hozzá kapcsolt részeken való or
szágiásnak az Erdély nfejdelemségbeli Karok és Rendek által is a’ ma
gyarországi lS23diki törvényezikkelyek szerint, önként és szabad aka
ratból elfogadott, következőleg az 1744ki 3 és 4dik törvényczikkely ál
tal megállított ’s örökös törvényül megerősittetett pragmatica sanctionál 
fogva magára lelt szállásával még uralkodása kezdetében, a’ fenirt na
pon költ kegy. kir. leírásában fogadni méltóztatott, hogy legfőbb gond
ja leend Erdély nfejdelernsége javát és boldogságát, ennek ő Felsége 
által mindenkor megtartandó törvényei szerinti utón munkálni; ezt bő
vebb kir. kegyelmének ’s atyai indulatjának jeleivel is bizonyitni kíván
ván , kegy. elhatározta, hogy ezen Erdély nfejd^Iemség, és hozzá kap
csolt részek három nemzeteiből álló Rendéinek Nagy-Szeben sz. kir. vá
rosában szokott módon tartandó közönséges országgyűlése f. 1837 sz. 
György hava 17dik napjára hirdettessék. Melly országgá ülésen legelső
ben is ezen Erdély nfejdelemségbeli, a’ megirt határnapon ’s helyen egy- 
begyülendő KKkat és RRdeket , úgy ezen kir. Főigazgató Tanácsot, 
kölcsönös bizodalom szorosb kötelével magának leköteleztetni kívánván, 
kegy. rendelni méltóztatott, hogy mindezek együtt léve , az ő Felségé
hez, ’s a’ fels. ausztriai házhoz hűségi-esknt, az 1744 évi 4dik törvény- 
czikkelyben irt, ’s a teljes hatalmú kir.Biztos által előadandó törvényes 
esküforma szerint szokoit módon és homagialis kötelességgel, az ő Fel
sége kir. Biztosa jelenlétében letegyék, továbbá pedig ő Felsége teljes 
hatalmú kir. Biztosa is a’ hűségi eskünek ö Felsége személyében lett 
bevétele után, a’ kir. hitet az 179lki iső törvényezikkelyben foglalt for
ma szerint, ő Felsége lelkére, a’ RRdek előtt letegye. A’ jelen nem 
levő nemesek pedig, s minden ezen fejdelemségbeli különböző vallásit 
papi rendek, úgy más polgárok és lakosok, a’ vmegyékben, székekben, 
vidékekben , városokban ’s más privilegiált helységekben a’ homágiumot 
szokott hitelesség ’s a’ három nemzet pecsétéi alatt készítendő , ’s azok
nak , kikezeli hűségi esküt letették, neveik aláírásukkal ’s pecséteikkel 
megerősítendő oklevél szokott formában és móddal ő Felségének felkül
dessék. — 2dik tárgya ez országgyűlésnek leszen az, hogy az országbe
li sarkalatos hivatalok helyreállításában az Ország Rendjeit az 179lki 
20ik törvényczikkely értelmében illető szabad választási jusnál fogva 
minden sarkalatos, ’s más diplom. hivatalra, mellyek már több időiül 
fogva ürességbe jöttek, és kir. kegyelmes határozatok által provisorie 
pótoltattak, a’ választás mindjárt a’ hűségi eskü letétele után, ’s min
őt*0 egyéb akármelly tanácskozás előtt olly gondoskodással, miilyent egy 
illy, közboldogságot érdeklő igazgatóság - választási tárgy fontossága 
kíván, végbe vitessék , ’s haladék nélkül ő Felségének kegy. kinevezés 
végett fölterjesztessék. — 3dik az: hogy az 1 S1 0 - és is iib en  tartolt 
országgyűlésből kir. kegy. heljbenhagyás végett fölterjesztett czikkekre 
’s más alázatos felírásokra költ kegy. kir. leírások szokott módon kihir- 
dettessenek , s a’ kir. megerősítést nyert czikkelyek törvények sorába 
iktattassanak. 4dik végre az; hogy az 1791 ki 6 4dik törvényezikkely
ben kirendelt országos biztosságok munkálatinak, mellyek még ország
gyűlésen meg nem vizsgáltattak, az idő változott környülállásihoz leen
dő alkalmaztatása,azoknak pedig, mellyek még tökéletesen kidolgozva 
nincsenek, mentül előbbi kidolgoztatása végett, az Ország Rendei ma
gok kebléből biztosságokat válaszszanak. Melly dologban ő Felsége azon 
atyai gondoskodásánál fogva, mellyet az adózó nép sorsa iránt boldogult 
fels. atyjától örökségül vett, azt kívánja, hogy a’ jobbágyi szolgála
tok és adózások iránt, az 179lki 2 7dik czikkben érdeklett tervre leg- 
főképen tekintet fordittatva ’s minden egyéb előtt ehez nyúlva, azon 
terv mentül hamarébb úgy dolgoztassak k i , hogy arrul a’ legközelebb 
országgyűlésen legelői, és azután a’ több tárgybeli munkálatokrul is, 
országosan végezni, ’s igy a’ közjóra, és közboldogság további virágoz- 
tatására hasznos határozásokat tenni lehessen.

Ezen kir. Főigazgató Tanács azért, a’ fenemlitett országgyűlés 
napját’s helyét . . . . . .  olly végett adja ezennel tudtára, hogy az irt na
pon ’s helyen articularis büntetés alatt azemélyesen megjelenni ’s az or

szággyűlésen a’ közjóra mind végig munkálkodni el ne mulassza. In re- 
liquo altefata Sua Máj. Sacr. benigne propensa manet. E regio Magni 
PrincipatusTranssylvaniae Gubernio Claudiopoli die 2 ima februarii 18 37.

E r d é l y i  k ü l ö n f é l e :  A’ közeledő országgyűlésre követekül 
választották ns. Kolozsvmegye RRdei: gyerómonostori báró K e m é n y  
F e r e n c z e t  ’s zabolai gr. M i k e s  Jánost;|Kolozsvár sz. kir. városa: 
főbiráját A go s t o n I s t v á n t ,  ’s ügyvédét J ó n á s  D á n i e l t ;  Maros 
Vásárhely sz. kir. város: E r s z é n y e s  J ó z s e f  főbírót ’s Gyöngyösi 
József tanácsost, Szék (m. város): B a l o g  István tan. és S ü k ö s d  
Dávid jegyzőt; Kolozs (m. város): T o p l e  r An t a l  főbírót’s Kun  
J á n o s  királybírót. — A’ közrészvét ’s keresztyén buzgóság. e’ min
den akadályt legyőző két alap, meginditá azon tervet, melly szerint Ko- 
losvár piaczán álló szentegyházát a’ rom. kalholicusoknak toronnyal 
diszesíteni régi szándék, miután már e’ szent czélra számos keresztyén 
felebarát hálával említendő áldozatokat tön,’s minden közbejött nevezetes 
akadály elhárittaték; az f. h. I4ikén valósulásba is indult. — Mart. 9kén 
tartatott az ó-tordai unitária szentegyház közkedvességü papjának, 30 
éves korában tüdógyuladásban kimúlt F ű z i  J á n o sriak különböző vallá
si! számos emberbarát jelenlétében végtisztelete; fölötte helybeli rector- 
professor Da r kó  Mi h á l y  ’s kerületi jegyző Ko r o n  ka Ant a l  lé
lekre ható szép ’s velős beszédet tartottak; a’ tanuló ifjúság érzékeny 
karénekekkel tisztelkedék; sírjánál ó-tordai ev. református pap, M i k- 
ló s  M i k l ó s  u r , érdekes búcsúbeszédet önként tarta. A’ temeté
si költséget a’ tordai unitária eg )ház saját pénztárából tétette. — 
Továbbá Sz. Udvarhelyen f. hónap 8kán hunyt-el G y u 1 a i M i h á 1 y, élté
nek 79dikében, miután a’ sz. udvarhelyi ref. anyaiskolában a’ bölcselke
dést ’s ezzel páros tudományokat 1797. april 26kátóI 1824 júliusáig (mi
dőn t. i. hű szolgálatai tekintetéből fizetéssel nyugalomba lépett) és igy 
szinte 28 évig tanította. — A’ Kolosvár és Vásárhely közt felállolt gyorsu
tazási Egyesület, részint a’ járhatlan utak, részint az országgyűlésnekN. 
Szebenbe tétele miatt megszűnvén a’ Kolosvár és M. Vásárhely közti 
közösülés, kénytelen bizonytalan ideig a’ szekerezést felfüggeszteni. 
A’ Szebenig járó gyors szekér április kezdetétől kezdve egy héten ket- 
szef fog Kolozsvárról Szebenig, és ugyanannyiszor viszsza járni. Érd. Hir.

M a g a s  fa lv á n  a k (Hochstetten Pozsony v.) szom orú hus- 
vétje volt. Nagyszerdán esti 8  órakor tűz támadt egy pajtában, ’s az 
erős szél miatt csak hamar annyira elharapózott, hogy rövid időn 
1 9 7  házat, ólat és pajtát emésztő hamuvá. A’ hirtelen gyuladozús- 
nak két ember is lön martaléka ; ’s kiknek élete megmaradt is : nem 
m enthetének m eg sem m it, m.bül tengődhetnének, hanem mások 
felebaráti szeretetére ’s jótékonyságára kénytelenek támaszkodni. 
M ég csak barmaikat sem  szabadilhaták m eg , mellyek részint ólaik
ban részint azoknak ajtaji előtt égtek  korommá. Szivmarczangló te 
kintet látni az omladványokat, ’s keseritő annak meggondolása, hogy 
annyi évi szorgalomnak véres verítékkel szerzett gyümölcsét illy 
rögtön semmivé tette a* balsors vagy emberi gonoszság, mit m ég 
eddig bizonyosan nem tudni. R em éllhető: találkozandnak nemes 
szivü em berbarátok, kik e ’ szerencsétlenek búkönyeit szánakozólag 
letörlendik, ’s inségök enyhítésére gyám kezet nyújtani szívesek 
lesznek.

A’ vakok pesti intézetére legközelébb következő jótékony 
adakozások történtek: még a’ múlt év b en , gr. Nádasdy F eren cz , 
váczi püspök, 2  öl tűzi fát, gr. Andrássy egy gazdaságos vaskály
hát, C hotek, szül. Brunsvik grófné gyüjtésébül egy lábantyus hárfát 
(Pedalharfe); M ajthényiné szül. Bartakovics egy zongorát, Vlassics 
nagykereskedő 9 4  font ólmot; W ehrheim  nker. többféle szerszá
m ot, ’s Appel szíjgyártó, gyapjureczézéshez kivántató szíjakat.

A’ minap Pozsonyban elhunyt özv. M ajláth kir. személynöknó 
szül. Szlávy Terézia, az árva gyerm ekeknek évenkint nyújtóit ajándé
kokon kívül, az intézet-alapításkor 2 0 0  fr később 1000  fr. pen
gővel szaporitá alaptőkéjét, ’s végnapjait is a’ jótékonyság-gyakorlás
nak szenlelé, ez intézetnek újra 8 0 0  p. forintot ajándékozván; követ
kezőleg összesen 2 0 0 0  p. forinttal gyarapító e ’ hasznos intézet 
pénzalapját. Béke lengjen hamvain !

F. h. 1 8 k á n ’s igy épen névnapján, gutaütés okozta hirtelen 
halállal múlt ki A la g o v ic h  8 ún d o r  zágrábi püspök, topuszkai 
sz. Mária apátja, kir. belső titkos tanácsos, berzenczei örökös főis
pán ’s báni helytartó, élete 7 7 , papsága 53  ’s püspöksége 7ik évében.

K ü l ö n f é l e . A ’ pesti magyar színház építési költségeire Csor
ba András „Gazdasági vezér“ czimü munkája e’ czélra ajánlott pél
dányi árából ismét 1 0 0  p. frtot vett által t. Döbrentei Gábor úrtól 
P est m egye szinészeti küldöttsége. —  E g e r b e n  f. hó. 5kén az ut- 
czavilágilás tőkéje gyarapítására tartott hangverseny 3 0  p. krezr b e
lépti díj mellett, kedvezőleg gyümölcsözött. —  S o p r o n y  vidékét 
is megrendité a’ term észet földalatti munkálatja f. hó. 14én  délutáni 
4  ’s 5 óra közben, még pedig ismételve. Hullámos, keletről nyugat 
felé hajló mozgásban, két másod - perczig a’ nap fénylő’s jótévő m e
lege m ellett, az idő tiszta volt, de al szél lengedezett. Minden leg 
kisebb moraj nélkül ’s olly kévéssé észrevehető leg , hogy a’ kik 
házaikon kívül foglalatoskodtanak, csak hallomásból tudnak a’ tünemény 
felől. A’ függő cserép edények összekoczczanása,’s a’ falhoz illesz
te tt magosb házi bútorok bicezenése tévé figyelmessé a’ honlevő
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kel; különös, hogy a* légmérő többnyire az egész héten 2'8hüv. felül, 
tehát elég magasan állott. A’ nagyobb épületek, kémények ’s tor
nyokban semmi kár.

A U S Z T R I A .
A’ bécsi lapok következő részletes adatokat közlenek a5 f. 

hó 14ikén érzett földrengésről. A ’ lég állapotja semmi rendkívüli
re nem mutatott, miből gyanitható, hogye’ tünemény okait nem itt, 
hanem távolabb ’s erősb rengés elágzó ’s messze terjedő lökésé
ben kell keresni. Később érkezendő tudósítások ezt fölvilágositand- 
ják. A’ lökés erősségének megítélésében egyedül közéletből m erí
tett jelenetekre hivatkozhatni, mivel erre szolgálható m érszerek 
m ég nincsenek. A ’ cs. csillagásztorony két igen jeles óráját is 
elkésteté a’ földingás, egyiket egy , másikat szinte három másod- 
perczczel, mi illy müveknél igen szembetűnő , közönséges órákat 
pedig egészen megállított. Képek, tükrök , ’s egyéb eszköz inogtak ’s 
lehullottak a’ falról. Állóvizek hullámzottak; mind e’mellett azonban 
sokkal érezhetőbb volt a’rengés házakban, mint kün, legerősebb pedig 
a’ Duna közelében. Komoly következései egyébiránt e ’ tüneménynek 
nem voltak; legfölebb is a’ késedelmes háztulajdonosakat emlékez- 
tetéo mladozó félben álló házaik minélelőbbi kijavíttatására.Ebreichsdorf, 
Tulln, M ürzzuschlag, Gumpoldskirchen, Brünn ’s a’ t. is érzet
ték kisebb nagyobb mértékben; de mindenütt tetemes kár nélkül. 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi hírek szerint f. h. 4ki cortesülésben Calvo de R o

sas indítványát olvasák föl, mellyben javasolja, hogy az országszer- 
tei befolyású carlospárti junta tagjai fogassanak e l, a’ kezeik közt le
vő pénz közszükségre fordittassék , személyük pedig a’ háború vé
géig túsz (kezes) gyanánt tartóztassék le. Az inditványt elfogadák, ’s 
earlospártiságrul gyanús több madridi polgárt megfosztának pénzétü l, 
szabadságától; többi közt d. Carlos hajdani kamrását Alcantara mar- 
quist. Az oki ülésben 117  szóval 19 ellen azt végzék , hogy az 
alkotmányos időszakban 1 8 2 0 — 1823ig  hozott, de utóbb VII. F e r
dinand által megsemmitett Ítéletek, újólag kötelező erővel birjanak. 
7 kén titkos ülést tartottak, mellyben a’ ministerek is részesültek. 
Vitatkozásuk tárgya Espartero viselete volt, minélfogva sokan e l- 
mozdiltaását sürgeték. A ’ ministerek ellenkező szempont mellett har- 
czoltak,előadván: milly veszélyes következést vonhatna maga után, 
most őt a’ parancsnokságiul megfosztani. Végre abban állapodtak m eg: 
küldjenek iáborába ismét két követet, kik a’ hadi munkálatok e lő - 
haladását szorgalmazzák. E ’ végre Santa-Cruzt és Aranát választék, 
aligha nem minden süker nélkül; mert az első közel rokona a’ tá 
bornoknak, az utóbbira pedig folyvást nagy hatása volt Bilbaoban. 
E ’ követeknek f. h. 8kán kell vala megindulniok a’ fővárosból, ren 
deltetésük helyére. Ugyanez nap szándékoztak a’ cortesülésben 
előterjeszteni ama’ rendszert, melly ezentúl Cuba sziget korm ány
zásában szabályul vétessék.

A’ ministerelnök folyvást beteges, ’s azt hiszik, fellábado- 
zásoig semmi változás nem leend a’ ministerségben. Mindazáltaí 
Lopez és Mendizabal kiléptének híre folyvást divatoz, mégpedig 
olly toldalékkal, hogy azt mint ügy viselőt M exicoba, imezt mint 
rendes követet Londonba küídendik. M ondják, a’ királyné magához 
hivató Oíalia grófot, vele az uj kabinet alkotása iránt értekezendő, 
sőt annak szerkesztését egyenesen rá bízandó; a’ gróf azonban, hír 
szerint, nem fogadá el e veszélyes megtiszteltetést. A’ főváros
ban naprul napra uj zendüléstől tartanak, mellyet Calvo de Rosas 
pártja fogna támasztani. Annyi bizonyos, hogy e’ kitöréstől a’ kor
mány is ta rt, ’s bátorságba kívánván magát helyezni, a’ katonaságot 
laktanyákra utasitá, ’s éjenkint erős őrcsapatokkal czirkáltatja a’ 
városnegyedeket. Egyik nagy oka a' zúgolódásnak ’s k ö z -e lé g ü -  
lellenségnek az is , hogy az 19 0 0  eltörlesztett klastrom ’s egyház 
javainak vagyonjegyzékét mindeddig nem bocsátók k ö zre ; mit a’ 
ministeriumra nézve igen balul magyaráznak. Tudják az t, hogy a* 
klastromokban némelly nagy becsű tárgyak ’s drágaság találtalék , 
mellyeket a’ pénzügyministernek egyenkint megnevezni kötelessége 
leit volna, mint az is , hogy azoknak hová lett vagy leendő fordít- 
tatásáról a* közönséget hivatalosan értesítse. —  Barcelonában szin
te nyugtalanságoktól tartanak, ’s e ’ miatt minden oltani olasz menek- 
vőt elfogattak. —

F. h. 1 lki tudósítások szerint, nem várta meg Evans az egy héli 
időhatárt, hanem már lOkén megindító katonáit azellenségre , mellyet 
sűrű tüzelés után hátrálásra is b ir t , ’s elfoglaló a’ galzaoi dombokat. 
Egy st. sebastiani levelező azt áílitja, hogy ezen gyors munkálatra a’ 
corunai tengerész csapat m egérkezte határozó őt, más részről pedig 
becsületérzése ’s hirvágya, m ellyet minden oldalrul izgattak. Mór 
weslministeri választóji is zúgolódni kezdtek ellene, ’s így azok e- 
lőtt csak dicsőséges győzelemmel fog illően megjelenhetni. E gyéb
iránt ideje , hogy a’ királyné hadvezérei teljesítsék kötelességüket, 
’s összemunkálva minélelőbb m egtörjék már az e llenséget; mégpedig 
haladéktalan, mert az olly iszonyú költséggel gyűjtött élelem nem 
sokára ismét föl leend em észtve, ’s ki tudja, képes lesz é a’ kor
mány még egyszer e ’ nagy áldozatra, mellyet legközelébb tön, 
hogy harczosit táborba szállíthassa. M ondják, hogy a’ főn kitett na
pon Sarsfield is megindító sergeit; de a’ navarrai tudósításokból 
mindeddig az tetszik ki, hogy ő az ellenséget nyíltan megtámadni 
nem akarja , ’s hogy a’ kormánnyal veszedelmes játékot űz. Egymás 
után küldözi neki a’ legszebb táborzási terveket, mellyek hazaíiusága 
tanujeléül szolgáljanak, de úgy látszik, hogy, mivel épen ő maga jár 
azokon leginkább keresztül kosul, szíve belsőjében d. Carlost re jte 
geti. Lehet egyébiránt, ugymond_ a’ levelező, hogy mi Sarsíieldről íté

lésünkben egy kissé túlságosak vagyunk. De ez, a’ mi szörnyű h e ly ze
tünkben megbocsátható volna. Espartero munkállanságát épen sem 
miből nem magyarázhatni meg; ő mindent a’ királyné országiásónak 
köszönhet, 's bizonyosan inkább ügyetlenség mint árulási szándék 
tartóztatja őt a’ megtámadásiul, holott pedig az ütközetben sem tűz 
sem bátorság híjával nincs.

Bayonnei levél f. h. 8 Írül következőleg adja elő Evans tábornok 
győzelmét st. Se! aslian közel ben : lü k é  hajnalán elfoglalók a’sergek 
kitűzött állásaikat, név szerint a’ spanjmlok Verát, egy Ainezagana mel
letti m ajorságot, az angolok pedig az alzai mezőséget. A’ megtáma
dás reggeli G órakor kezdődött; a1 carlospórtiak néhány perez m úl
va megyeiden hátráltak, ’s előleg fölhányt sánczaikba vonultak. Az 
angol tengerész-katonaságbul csak egy zászlóalj vön részt az ütkö
zetben, minthogy a’ sorezredbeli katonaságot másnapra ohajtá Evans 
ép erőben ’s fóradatlanul megtartani. Az elestek számát nem tudni. 
Többnek állítják a’ sebesülteket, mint holtakat Hay lord csak dél
utáni 3 órakor hagyá el az ütközet helyét; a’ franczia biztos, Se- 
nilhes ezredes pedig az egész csata közben folyvást Evans oldala 
mellett volt A ’ chapelgorrik, Soroa vezérlete alatt, szinte Astigar- 
raga kapujiig nyom ultak, ’s itt a’ carlosiaktul nagy mészárlást szen
vedtek, mellyben vezérükön kívül hir szerint 8 0 0  ember hullott el. 
Hiteles tudósítások után, 8 arsfield 3kán indult ki Pamplonábul,
’s ugyanekkor nyomult elő Puenta la Reyna felé d. Sebastian is 
8  zászlóaljjal ; szükségkép találkozniok kell tehát nem sokára , 
melly alkalommal nyomos következésü harezot küzdhetnek. —  
Madridi lapok Mancha főparancsnokátul sürgönyt közlenek, m elly
ben ez jelen ti, hogy Oregitas, Penuelas, M eragas és Macillas 
egyesült guerilla-fönökök Alameda kerületben tetemes romlást szen
vedtek ; egy másik sürgönyben pedig a’ galliciai főkapitány azon 
örvendetes hirt közli, hogy Manuel Perez csapalját a’ christinok, 
Sarria vezérlete alatt egészen tönkre zúzták. —  A’ carlosiak ál
tal megszállott völgyekből Pampelunába menekedett ifjúság csa
patokba állván, ’s „exploradores“ (kémek) czimet véve föl, a’ ki
rályné ügye mellett sikra szállá, ’s buzgalmuktól közönségesen 
sok jót reméllnek a’ christinok. —  Valenciában meggyilkolták a’ 
carlosiak dón Melchior de Castano főtisztet , Morillo bajtársát —  A* 
tartományban szállásolt portugáli segédsereg föllázadt, mint mond
ják élelem szűke m iatt, ’s tisztei közül ötöt lekonczolt

Bayonnei tudósítás szerint f. h. 14rül, valahára csakugyan 
Espartero is kimozdult téli fészkéből, Bilbaobul, még pedig nem 
kisebb szerencsével mint Evans St. Sebaslianbul, m ert első meg- 
rohanásra tüstint elfoglaló D urangot, noha úgy látszik kemény 
harcz után , mellyben ő maga is m egsebesült A ’ holtak számát 
nemtudni, fogolyképen 600carlosi jutott a’ győzők kezére. A’ lealázott 
ellenség közt nagy rendetlenség uralkodik , ’s főnökeik czivako- 
dása nem kis ok az elkedvetlenülésre, mi a’ föld népére is olly 
igen hatott már, hogy ha nem félnének azon visszaélésektől, mire ta
lán a’ chrstinók teljes győzelem után ve te mülnének, nem csaka’ király
néhoz nem csatolnák m agukat, hanem egyenesen a’ praetendens 
ellen támodnának. A’ királyné tábornokinak tehát csak azon kell 
lenniük, hogy a’ táborzás szerencsés kezdetét használják, de m a
gokat a’ győzelem mámorátul megkábittatni ’s túlságos cselekvé- 
nyekre ragadtatni ne engedjék. —  Sarsfield l l k é n  lrurzunban éj- 
je le z e lt , a’ tolozai u tó n , Pamplonátul négy leguanyira. 0  maga 
beteges, ’s nagy m egerőtetésébe kerül táborával együtt m ennie, 
melly 10  ezer gyalogságbul, 4 0 0  lovagbul ’s 10  álgyuból álL 

P O R T U G Á L I A .
A ’ febr 24k i Cortesülesben indítványba hozá a’ belügym i- 

nister Algarbia hadi állapotba tételét Remechido naponkénti erós- 
bödése miatt. Megfontolása küldöttségre bizaték, mellynek tudósí
tása 26kán ’s 27kén került vitatás alá, ’s csakugyan el is fogadta- 
taték az indítvány. A’ 24ki ülésben m egkérdezé Lumiares g ró f : 
valljon határozott e már valamit a’ pénzügyi választmány a’ setubali 
polgárság által benyújtott pénzhamisilási panaszra nézve. Macario 
de Castro azt feleié, hogy a’ választmány véleménye oda járul, 
mikép e’ tárgyban nem csupán Setubal hanem az egész ország szen
vedést figyelembe kell venni ’s orvosiam, ’s hogy ez iránt már a’ 
bankot is megkérdezék, ’s csupán feleletére várnak, hogy a’ szerint 
tudósításukat beadhassák. Az általányos pénzszükség egyébiránt 
semmit sem enyhült, ’s ministerek csupán a’ kölcsön felére tudtak 
még eddig szert lenni, sőt más tudósítások szerint csak negyedré
szére.

A ’ Nációnál tüzesen fakad ki a’ mull lapjainkban említett saj
tórombolás e llen , részint a’ polgári sajátság, részint a’ sajtószabad
ság m egsértése lekintetébül. Mind a’ m ellett is sok állítja, hogy 
arra ő is befolyással volt, minthogy a’ cselekvényre okot szolgálta
tott gúnyiralnak egyik kitűzött fő tárgyát tévé. Neki azonban igy kelle 
cselekednie , 1. i. a’ rom bolást nyilványosan rosznlnia , m ert a* N á
ciónál maga is bir sajtóval, ’s igy előovással kel le élnie, hogy az 
idők fordultával ne érhesse őt hasonló veszély. Annyi bizonyos, 
hogy a’ rombolást olly em berek vitték véghez, kik olvasni sem tud
n ak , ’s igy azt koránseni önindultokbul, hanem fizetésért cselek- 
vék. Az eset körülményit igy beszéli a’ Oorreio; 22ki (febr.) éjjel 
egy csapat fegyverzett nép jelent meg a’ Prosissao utczában, betört 
Garhaldo könyvmühelyébe ’s összezúzó minden sajtóját azon csa
ládnak, mellynek az egyetlen keresetmódja , ’s mellynek feje most 
Spanyolországban a’ portugál segédsereg közt szolgál. A ’ megroha- 
nás kora éjjel tö rtén t, tiszta holdfénynél, egy őrtanya közelében , 
mellynek legénysége szintúgy nem tudott róla semmit, mint az oda
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közel fekvő templom nem rég történt kimboltatáaáml. A ’ három saj
tó rombolása közben szidalmakkal illetik Garhaldo egyik rokonát, 
ki siránkozva esdekelt nekik: kíméljék önmaga ’s testvérei azon e- 
gyetlen vagyonát. Midőn mindent összerongáltak, akkor jelent meg 
az ugyanazon ulczában lakó belügyminister. Közönségesen azt hiszik, 
hogy e’ garázdaság büntetlenül marad. Ez esetre mindazáltal azt 
nyilatkoztaink a’ könyvnyomtatók, hogy a’ törvények által kívánt 
minden felelősségiül fölmentendik magokat, ’s mindenkit íigyelmez- 
tetnek, hogy illy fejetlenségi zavargások és a’ polgári házak meg
sértésének boszulatlansága esetén szabadosnak tartják az önvédelmet; 
hogy illyenkor az erőszaknak erőszakot kell ellenébe szögezni, ’s 
hogy minden polgárnak készen kell magát tartania az igy cselekr 
vésre. ’S azt mondják, hogy már valóban történtek is némelly könyv- 
műhelyeknél előkészületek,’» azokban Fieschi pokolerőmüve mintájára 
csinált lőszert állítottak föl; a’ megtámadókat golyózáporral foga
dandók; mi azonban aligha megtörténik.

Lissaboni levél szerint niarlz. írü l azon hir szállong a’ fő
városban, hogy az Elvasban tanyázott 4ik számú gyRlogyezred fel
lázadt ’s a’ várost kidulta.—- A ’ Chameleon angol hadi hajó mart. 
31  kén Selubalba vitorlázott,hol zürzavaroktul tártának, mivel a’ kor
mány még mindegyre nem tön rendelést a’ számtalan hamis réz
pénz m egszüntetésére, mi miatt már a’ cortes elébe is nyújtottak 
panaszt. A’ Pearl angol gyors-sajka pedig, m 'nt hiszik , titkos m eg
bízatással indult Algarbia felé, hova a kormány részérül is 3 ezer 
főnyi katonaság menend Rio Sabroza (Pinto Pizarro) osztálynok v e 
zérlete alatt, ki a’ reslauratio után sokáig fogva ült a’ llelem  palo
ta börtönében, mivel d. Pedro kormányzósága ellen bökdözve 
irt. —  A ’ főváros nem zetőrsége közt elégületlenség ’s villongás 
mutatkozik a’ katonai szolgálat terhessége ’s aránytalansága m iatt; 
annyival inkább, mert a’ törvény szerint tilalmas maga helyett 
más pénzen fogadott vagy m egkért személlyel végeztetni az ő r
katonai foglatatosságot.

f r a n c z i a o r s z á g !
Az elkülönítő törvényjavaslatrul tartott vitában Hennequi/i 

is keményen kikelt az ellen. 0  e ’ törvényjavaslatot többek közt 
azon oknál fogva is ostromló, m ert a’ ministerium gyors törvény
szolgáltatást sürget, holott a’ jó törvényszolgáltatáshoz idő, belátás ’s 
ügyesség kívántatik ’sa’t.

Brüsselben martz. 8 kán bizonyos Durton nevű férfiút elfog
tak , k i ,  állítólag, M eunier orgyilkos merényével összeköttetésben 
állott. —  M eunier összeesküvése ismérleté m eg a’ titkos társaságok 
munkásságát. M ondják, borzasztó tervek valának szándékban, ’s vi
tatásukkor ki fog világiam a’ pártok egész foglalatoskodása. Pasquier 
’s Deeares ollyakról értesitékLajos-Fülöpöt a’ vallatásokból, m ellyekaz 
egyébkint békén élhetendő Orleans házban komor aggságot ébreszt- 
nek , bárminő nagy is Lajos Fülöp személyes bátorsága. A ’ rendőr
ség résziről legnagyobb gondossággal rendelletnek az ővakodási 
szabályok el, annyira, hogy még a’ királyiak szolgáji is megvizsgál
tatnak ’s őrszem alatt tartatnak. A’ rendőrség igazgatóját e ’ hó i 2 k é n  
reggel legnagyobb sietséggel tanácskozásra hitták Gasparin ’s Gui
zot urakkal. Nagy felfödözésekrül beszélnek, mellyek a’ királynál 
tétettek, ’s a’ majd csuda álla elkerüli veszélyekről.—  A ’ pairkam- 
ra Ítélő birájának előadására ismét két személyt fogtak e l, kik h ihe
tőleg részesei valának M eunier merényének. Az egyik Larue kal
m árlegény, másik Mohaud napszámos. —- De Pradt abbé jobb olda
lát f. ho. 9 kén szélütés megbénító; szavát ugyan ismét visszanyeré, 
de teljes fölgyógyulásához kevés a’ remény. —  Lafayette generál 
emlékiratai (mémoires) legközelebb sajtó alá kerülnek; A ’ m unkát, 
melly igen nevezetes ’s eddig nem ismért okleveleket foglal m agá
ban, Corcelles Ferencz ur rendezé.

A’ jour. de Paris szerint a’ Nemours hg köllségit tárgyazó 
javaslatban az arra megbízott választottság némi módosítást teend, 
és pedig egyetértve a’ ministerelnökkel, ’s ez abban álland, hogy 
Rambouillet a’ költségből egészen ki fog hagyatni, ’s mi az észt. 
5 0 0  ezer franknyi jövedelemhez hijányzik, azt a’ kamara kész pénz
ben adandja meg. A’ föl nem födözési törvényjavaslaton is módo
sítások fognak történni. —  A’ jour. de Paris szerint a’ Société des 
families azon két tagja is, kik Meuniervel sorsot veiének arra: ki 
ölje meg a’ királyt közülök? a* törvény kezeiben van. —

A’ ministeri lapok igen roszalják a’ párisi érsek ellenmondá
sát a’ palotahely elajándékoztatása ellen. —  A ’ Ouotidienne mind 
saját hivatalában, mind a’ postákon lefoglaltatok, a’ 62ik  sorezred 
tiszteinek isméit ellenmondását illető czikkelyért.

A’ Jour. de Paris előszámlálja mindazon föloldozást, m el
lyek újabb időben az esküttszékek által politikai kérdésekben történ
tek , ’s azt állítja, hogy a’ Charivari szerkesztőjének föloldoztatása 
legnyugtalanítóbb jelensége a’ társaság elfordult állapotának.

Az Őst. Beob. a’ porosz status-ujságből párisi levelezés ut
ján hoszabb czikket közöl az elkülönítő törvényjavaslat megbukta 
ellen , ’s azt akarja m egm utatni, hogy a’ kamra e’ szavazatja káros 
következésü lesz az országra nézve.

Laborde urra bizák azon törvényjavaslat iránti tudósítást,melly 
ama’ térhelynek Páris városa részire adatását tárgyazza, mellyen va
laha a' párisi érseklak állott. Ebből világos, hogy a’ ministerség e’ 
törvényjavaslatot, mint hire volt, nem húzta vissza. —

E ’ hó 25kén kezdik Párisban ’s környékin a’ nemzeti őrse
reg  uj választását három évre.

A X G L I A.
Hogy Angliában a’ radicalok által mozgatott kérdések foly

vást számosb támogatóra találnak, bizonyítja Grote indítványa az al
só házban martz. ?kén a’ parliament választásoknál behozandó titkos 

.szavazásokról. A’ kincstári kanczellárSpring Bice ellene nyilatkozott 
ugyan, de llow ik lord, a’ hadminister nem szinte ú g y , ’s őszintén 
megvallá , hogy ha a’ parliament-választásoknál eddig gyakorlott 
csalások ’s vesztegetések máskép nem háríttathatnak el , nem m a
rad egyéb hátra, m in ta’ titkos szavazás. Az indítványt 2 6 5  szóval 
1 5 3  ellen félreveték ugyan, de azért a’ radicalok e ’ kisebb számmal 
igen meg vannak elégülve, mert a’tavalyi ülésben csak 88  volt az in 
dítvány m ellett, ’s 139  ellene. —

A’ felsőházban martz 9kén megfelelt M elbourne lord a’ 
canterburyi érsek saját és tizennégy más püspök nevében adott azon 
nyilatkoztára , hogy ók a’ kormány által javaslatba hozott egyházi 
adó-eltörlést minden törvényes úton ’s módon ellenzendik. Főleg 
szemökre hányó a’ püspököknek, mikép ők e ’ dolgot csak azért ho z
zák idő előtt szóba, hogy az alsóház szavazatára e ’ tárgyban némi 
befolyást gyakoroljanak. „ Lordok! igy folytató beszédét Melbourne, 
én e’ rendszabályt a’ b é k e ’s egyesség renszabályának tartom, (han
gos kaczaj az exeteri püspök részéről) A’ főtiszt, praelatus ur kaczag, de 
ügy fogja találni, ha nem tudná m ár, hogy itt igen komoly dolog
ról van a’ szó. (Halljuk! halljuk! tetszés.) Ism étlem , lord urak, 
e’ rendszabály a’ béke rendszabálya, melly t. i. olly kínos állapotnak 
vetend véget, mellynek kinosságát ’s helytelenségét maga a’ főtiszt, 
praelatus ur elismérte , olly rendszabály behozatala melleit szavaz
ván, melly az egyházi adó kivetése, beszedése ’s igazgatása m os
tani módját elmellőzi, (halljuk! halljuk!) ’8  bizonyossá tehetem  a’ 
h áza t, hogy semmi ellenzés sem fog e' tárgyban érzelm em  vál
toztatására b írn i, hanem annak fontosságáról és hasznáról m eg
győződve a* legvégső pontig megmaradok mellette. ” —  A’ tory 
Standard ß* nyilatkozás ellen keményen kikel.
i . Ugyan e ’ lap szerint m ég azon whig püspökök is, kik 
különben mindig a’ m inisterség mellett szoktak szavazni, ellenzik 
az egyházi adó-ellörleszlés iránti törvényjavaslatot. —• E ’ lap ö rö 
m est látná, ha az alsóház kath. tag ja ié ’ kérdésben a 'szavazástól visz- 
szavonulnának.—  . í

Az alsóházban martz. 1 lén  noha szombat v o lt, a’ ház m ég
is a’ költségek megajánlása végett közönséges ülést vala kénytelen 
tartani. A’ biztosság tudósítása e’ tárgyban felolvastalván az minden 
ellenmondás nélkül elfogadtatott. Mielőtt azonban a ház napirendre 
tért, Hume panaszkodott a* seregben ’s hajóhadban lelt utolsó előlép
tetés ellen , ’s javaslatba hozó, hogy e ’ tárgyban némelly iromá
nyok terjesztessenek elő. Hume a’ többi előléptetés közt roszalta 
C. W. Thorutonét, mint tábori őrnagyét. E z az ellenzési pádon 
visszatetszett I. EHeynek, ’s arról vádolta Hume urat, hogy neki e -  
zen előléptetés azért nem tetszik, mivel Thornton dicséretes alatt
valója ő felségének. Hume erre : „ ’s ki nem a z ? “ E lley u r: „Hume 
József! “—  Hume ur erre hazugságot lobbantvón Elley szem ére, 
rendre szólíták ugyan, de Elley sértő kifejezését vissza volt kényte
len huzni. —

Stye skót sziget lakosi, a’ folytonos hóvihar ’s hideg mellett 
tüzelési szerek hijányzása m iatt, olly nyomora helyzetbejutottak 
millyre példát nem találhatni a’ britt nép évkönyveiben. Tőzeg-raká- 
sikat a* rósz idő egészen megsemmisítvén, most már kénytelenek tő
zegből készült nyomora viskóikat feltüzelni. Sorshúzással határoz
zák e l : mellyik lakot égessék először fel, ’s ki fogadja kunyhójába az 
utólsó menedékétől megfosztott háznépet. Egyedüli eledelük burgo
nya ’s árpa-dara , de a’ legkisebb adagokban.

Aberdeenben Lyndhurst lord választatott meg az egyetem lord- 
rectorának, melly alkalommal a’ tanulók, nagy részint tory szülék gy er
meki, szintolly „conservativ tüzet“ mutattak mint a’glasgöw itanulók It. 
l ’eel megválasztatásakor. Lyndhurst versenytársai voltak Abercrombie 
dr. az eddigi rector és David B rew ster a’ w hig pártból és Colqu- 
houn a’ conservativböl. —  A’ M. Chronicle tagadja, hogy Durham lord 
helyeslé „ Vixen“ hajó elvételét, ’s elismérte az orosz kabinet ál
tal követelt jogot; sőt Durham m ég semmi hivatalos nyilatkozást 
sem tehetett e ’ tárgyban, mert a’ ministeriumtól utasításai nem voltak.

A ’ franczia M essagerbenegy levél olvasható Londonbul martz. 
l l r ő l ,  melly szerint az angol korona ügyészei, miután ,,Vixen“ e l-  
foglaltatása ügyét négy ülésben szorosan m egvizsgálták, oda nyi
latkoztak, mikép nézetüknél fogvást ama’ hajó tulajdonosinak nincsen 
joguk az angol kabinet beavatkozását kívánni részükre az orosz kor
mánynál. —

A* Courier a’ canadai ügyekre nézve azt hiszi, hogy az a l
sóház ama’ tömérdek többsége , mellyel a’ canadai egyik néposztály 
kivánságit megtagadó, tán le fogja csilapítani azon izgást, melly ott 
eddig uralkodo tt,’s dicséri, hogy a’ kormány kemény rendszabály
hoz készül nyúlni. —• Szinte a’ Courier észrevételeket is tesz Hay 
ur ózon indítványára, mellynél fogvást az a’ texasi ügyeket tárgyazó 
minden oklevelet előterjesztetni kiránt, ’s beszédében azon óhajtást 
fejezé ki : avatkoznék Anglia a’ texasi és mexicoi vitába. E ’ képte
len kívánságot a’ Courier méltán gyúnyolja, de egyszersmind annak 
helytelenségét is megmutatja. —

A’ waterfordi (Irland) szentegyházban nem rég  egy szerel
mes párt esketének össze, melly igen különös módon került egymáshoz. 
M indkettő rövidlátásu volt, ’s szemüveget viselt; a’ tramovei parton 
vigyázatlanságból egymásba ütköztek, bocsánatot kértek , ismerked
ni kezdének ’s — házas párrá lettek. —

A ’ skót egyetem  tanulóji közt mindig jobban látszanak te r
jengni a’ Conservativ érzelmek.



n é m e t a l f ö l d .
A’ külügyek ministere martz. 8 kán a’ generál-statusok el

ső kamrájában is tett politikai közleményeket, és pedig nem rég  az 
első kamrával titkos ülésben teltekkel azonokat.

A’ generál-statusok 2ik kamrája marlz. Oki ülésében m egkez
dődött három pénzügyi törvényjavaslat vitája. A törvényjavaslato
kat hosszú beszédekben részint megtámadták, részint védelmezték. 
Különös figyelmet érdemiéit van Dam van Ysselt beszéde, ki a’ kí
vánt rendküli kiadásokra nézve a’ politikai viszonyokul bőven ki- 
bocsátkozolt, ’s azokat komor sziliekkel füsté. Az esti ülésben a 
vitatkozást továbbfolytatták, ’s az ideigleni pénzügyminister beszé
de után a’ kamra szavazásra ment. Az első törvényjavaslat sorska
matok kiadatása iránt a’ keletindiai pénzalap terhére 37  szóval 1 4  
ellen fogadtatott el; 2 dik, a’ nemzeti adósság teljes kamatfizetése, 
iránt 1837ben  is, 4 1 szóval 10 ellen; 3dik,rendkívüli kiadások iránt 
a’ hadministerség számára 31 szóval 2 0  ellen. A’ kamra e ’ fontos 
’s egyetlen munkáját, u. m. a’ kormány által kívánt pénz - megaján
lást végezvén, april 18ig elhalasztó üléseit. —

Van de Poll a’ németalföldi bank eddigi igazgatója martz. 
5én Amsterdamban meghalálozott. —

N É M E T O R S Z Á G .
A’ szász király törvényjavaslatot terjesztett az országgyűlés 

e lé , melly a’ zsidóság polgári viszonyait szabályozza. Fő vonalmi 
ezek ; Szászországban 1.1  Lipcsébenés Drezdában szabad zsidóknak 
maradóan lakni! De Drezdából Lipcsébe ’s v iszont, költözniük a’ 
statushatóság engedelme nélkül nem szabad. Az e’ városokban 
lakhatásra ’s meghonosulásra is felsőségi engedelem kívántatik. Kül
földi zsidók csak a’ statushatóság engedelmébül költözhetnek be. De 
születni Szászországban is szabad zsidónak. Szabad nekik dolgoz
n i, és szintúgy, m in ta ’ keresztyén szász alattvalóknak, némi ki
vételek m ellett, mindenféle polgári keresetmódot űzni; de azt is 
csak Drezdában és Lipcsében. Utazni azonban zsidónak Szászor
szágban is m egengedtelik. Ellenben nem szabad nekik gyógyszer- 
tárt és korcsmát tartani, valamint zsibárosságot űzni, de kivétel 
gyanánt ez utóbbit a’ statushatóság néha m egengedheti. Azonban 
még is szabad olly korcsmát tartani, melly be csak zsidók járnak. A’ zsi
dók ezéhekbe is fölvétethetnek ’s mesteri jogot is nyerhetnek. De a’ 
statushatóság határozza meg, mindenik ezéhbe mennyi zsidó m ester 
vétethetik föl. A’ Btatushalóság egyszersmind a’ zsidó m estereknél dol
g o z ó  l e g é n y e k  sz á m á t m e g h a tá r o z h a t ja ,  ’s h a  ú g y  tetszik, korlá
to zh a tja . A’ z s id ó  m e s t e r  c sa k  z s id ó - g y e r m e k e k e t  vehet föl inas
nak. Zsidó férfinak 2 4  évűkor előtt nem szabad m e g h á z a so d n i. E ’fö
lött minden zsidó tartozik egy meghatározott származékos család
nevet fölvenni ’s azt illő h e l y b e n h a g y á s  végett a’ helyható
ságnak béjelenteni. Tartozik továbbá Szászországban minden zsi
dó minden oklevelében, kötelezvényében, szerződésében végintéze
tében, házassági kötésében , kahnárkönyvében a* n é m e t  n y e l v e t  
használni. —

S C H W E I Z .
Bern nagy- vagyis kültanácsa mart. 8 kán erős rendszabályo

kat hozott az úgy nevezett bátorsági egyesület ellen , mellynek min
den törekvése oda ezélzo tt, hogy a’ mostani korm ány-alakot, ’s az 
igazgatást megváltoztassa, vagy legalább megdöntse. E ’végzetnél fog
yást a’ főn nevezett egyesület törvénytelennek nyilványittatik, ’s ve
szélyesnek a’ status bátorságára n ézv e ; ’s  mind a’ biztosságnak , 
mind a’ tagoknak büntetés alatt megtiltatik az összejövetel; kik pedig 
ellenkezőleg cselekesznek, becsületjüket vesztik, ’s e’fölött a’ rendőr- 
bíróság nyolez napi fogságtól kezdve két hónaposig bünhösztheti 
őket. —  Hasonló büntetési szenved, ki gyűlésre szállást ad; ’s ha 
ez tán korcsmáros vagy vendéglő lenne, m ég ezen jogát is elveszti. 
—  Az Alig. Schweizer. Zeitung hoszabb czikkben megtámadja ke
ményen a’ berni kültanácsot, hogy a’ radicalismust ellenző batorsá- 
gi egyesületet feloszlatni m erészlé, ’s a’ végzést egyenesen alkot
mányelleninek nyilványitja, melly csalhatlan tanúja a’ radicalismus 
elhaladásának Bern cantonban. A’ nevezett lap a’ végzéshozás-mód- 
ban is némi törvénytelenséget lát azon oknál fogva, mert a’ törvény
javaslatnak csupa baráti voltak ez ülésben jelen.

A M E  11 I K A.
A ’ Globe szerint: Buenos-ayresi dec. 17 ig  terjedő lapok j e 

lentik, hogy llio Grande do Sul brazíliai tartományban a’ két há
borgó fél közt már majd csatára kelt a’ dolog, ’s az ütközetet baj
jal kerülhetni el. (E z ellenkezik azon hírekkel mellyek a’ cziva- 
kodásokat lecsilapultaknak említék.) —  Uruguai respublicában minden 
csöndes. A’ chilibeli nov. 7keig érő tudósítások szerint ott a’ kor
mány ellen összeesküvést födöztek föl, ’s egyik m inister élete ve
szélyben is forgott. Bizonyos Nicolas Cuevas elfogatása többekére 
is adott alkalmat,’s azonnal egy törvény fogadtatott e l, melly sze 
rint Ioaquin P ire to , a’ respublica elnöke május végéig rendkívüli 
hatalommal ruháztatik föl. __

W ashington, jan. 20kán. Éjszakamerika középponti kor
mányának rendszere Jakson alatt mindinkább kifejlik, melly szerint 
a’ szomszéd indus néptörzsek közel fekvő pusztaságit az éjszakám, 
statusok megvásárolják, ’s már valóban sikerült is az elnöknek, 
őket tömegestül átköltözésre birni a’ Missisippi jobb partjára, mi ál
tal az iszonyú területű tartomány a’ Michigan tó melletti angol határ
vonaltól egészen az erdei tóig ’s Missisippi forrásáig az éjszakame- 
i ikaiak i cndelkezése alá jutott. E ’ birtokszerzés jövendőre annyivá

becsesb, mivel mar most a’ népesített ’s fölfegyverzelt hosszú angol 
halárvonalt felső Canadában a’ rendezett ’s eddig a’ Missisippiböl 
eredő ’s Michigan tavába ömlő és hajózható Visconsin folyam által 
egyesített hasonnnevü (Visconsin) ’s Joivas tartományokon keresz
tü l, körül kerithetendi az elnök. A’ term ékenység , rézbányák és 
szelíd éghajlat, egyesülve az erdők ’s kőszénbányák gazdagságival, 
nem sokára elválasztandják egym ástóle’ tartományokat, mivel minden
felől sok ember özönlik oda, főleg Illinois ’s Indianábol, melly u- 
tóbbiak nem sokára rabszolgaság néküli uj statusokat nyerendnek 
szomszédaikul. Követendik ezeket még jelen századunkban más 
rabszolgaságtól m ent tartományok is, szőkébb korlátok közé szori- 
landják a’ szirthegyen ’s Californián innen az angolok prém -bőrkeres- 
kedését a’ vad tartományokban. A’ Missisippin átköltözött indusokon 
u’ civilisationak csak ezen jelei mutatkoznak : iszákosság, himlő ’s 
egyéb nyavalyák.—

A ’ képviselőház ülésében febr. Gán olly jelenet fordult e lő , 
mellyből világosan kitűnik a’ déli statusok elkeserültsége a’ rabszol
gák fölszabadítóji ellen. U gyanis Adams u r, M assachusett status 
képviselője ’s a’ rabszolga-fölszabadítás buzgó előmozdítója 3 2  sze
mélytől aláirt kérelm et nyújtott be a’ képviselőházba, kik úgy 
írták magokat alá, mint rabszolgák. Azonnal fölkelt L ew is u r, ’s 
m egjegyzé nagy hévvel, hogy a ház hatalmában á ll, m egbüntet
ni egy illy próbát, t. i. egy rabszolgáktól jövő kérelem előterjeszté
sét. Mások meg azt kívánták, hogy Adams ur minden tétovázás nél
kül taszittassék ki a’ gyűlésből. Végre Thompson, Üél-Carolinábol, 
indítványba hozá, hogy Adams ur a’ házon elkövetett sérelem  miatt 
a’ ház korláti elé idéztessék. Camberleng ur erősen vitatá, hogy az 
■egész dolog, nem eg y éb , mint néhány rabszolga-tulajdonos ha
szontalan tréfája , melly alkalommal Adams ur gyalázatos módra 
tudatlan eszközül használtaték. Mind e ’ mellett a délszaki statusok 
követei élénk vitára keltek e" tárgyrul, mellynek az utolsó tudósítások 
inegindultakor W ashingtonból m ég vége nem szakadt.

Caracasi jan. 2 0 ró l költ levelek bővebben előadják azon e- 
sem ényt, melly ott múlt nov. 2 0 án tö rtén t, s most komoly követ
kezéseket szülendőnek látszik Nagy Brittannia és uj Granada respub
lica közt. —  Mint említettük ltussel u r, a’ panamai britt alconsul, 
közte ’s Paredes ezredes közt fenforgott bizonyos villongás miatt be
záratott ; m iért is a’ bogotai britt követ elégtételt ’s kárpótlást kívánt. 
A ’ dolgot így beszélik: Russel ur és Paredes közt semmi bajvivás 
sem  történt, hanem Russel nov. 20án  éjjel megtámadta Paredes 
urat, ki épen nőstül haza ballagott, ’s eg y  tőrdöféssel keményen m eg
sértette ; de valami H errera nevű ezredes oda sietvén lefegyverző  
őt, ’s egy m ásik, Juan Antonio D iez, koponyáján keményen m eg- 
üté. A’ dolog tehát törvényszék elé k e rü lt, ’s a’ panamai kerületi bí
róság az alconsult saját házában elfogatta, ’s őriztette. Diezt is elfog
ták ’s törvényszék elé állították. A’ consul panaszkodék, hogy g o 
rombán megbántotta őt, ’s midőn elégtételt kívánt tő le , tarkón súj
totta. Mig e ’ tárgy a’ panamai törvényszék előtt fenforgott, az alatt 
a ’ bogotai angol követ az uj granadai külminislerhez irt, ’s azt nyil- 
ványitá, hogy a’ britt kormány e’ dologrul értesittetni fog, de mivel 
vélem énye szerint a ’ panamai törvényszék nem csak ltussel u r, ha
nem az egész angol nemzet ellen sértőleg viselte magát, azért is a’ 
kormánytól elégtételt k ér; melly abban áll, hogy ltussel ur tüstint 
szabad lábra tétessék, a consul-hivatal’s levéltár ünnepélyes és nyilvá- 
nyos módon állittassék vissza, a’vétkes panamai hatóságok tétessenek le 
’s ltussel urnák 1 0 0 0  ft sterling kárpótlás adassák; egyszersmind j e 
len ti, hogy egy  britt hadihajó fo g a ’ panamai part mellett czikázni, 
mig tetemesb hadi erő érkezik e ’ követlést támogatni. Az uj granadai 
kormány a’ status - tanácshoz utasította e ’ d o lg o t, melly oda nyilat
kozók , hogy a’ kormány nem hibázott, ’s a’ britt követlésnek min
den erővel ellenszegülend, habár el kellene is vesznie. __

Napoleon kedvencz mamelukja, az isméretes Rusztán, jelen
leg  illalárus Parisban. így  változnak az idők !

A Temps szerint midőn Thierstül öröm csillogva kérdezték, 
valljon igaz - e, hogy a’ ministerek megmaradnak helyeiken; „Ez, ügy 
monda, nehéz, azonban ezen emberek nem örömest nézik magokat 
holtaknak. Ok úgy tesznek, mint sz. D ienes, ’s fejőket néhány 
napig kezeikben hordozzák^ Egy másik csoportban hozzátevé egy  
ifjú követ a’ bal oldalról: „A’doctrinairek ollyanok, mint az orosz kato
nák , kikről Napoleon azt mondotta, hogy miután megölte őket 
az em ber, puskaagygyal még fel is kell őket dönteni. 11

Carlsruheban martz. 3án estve 8  órakor egy Hauser Gás- 
pái—féle süliedért találtak, azon különbséggel, h o g y  e z  jobban tu
dott magyarázni, mint a’ nürnbergi. Tudniillik egy kis fiúra bukkantak 
sírva egy  ulcza sarkán, nem rósz öltözetben, hóna alatt egy  kis motyó- 
val v. nyalábbal. Azonnal számos nép gyűlt össze,’*a’ fiú kérdeztet- 
vén zokogva beszélé: 0  Sehweizban egy kastélyban vala honos, hol 
kis Eduardnak hitták; egy városban, hova érkezett, eltévedt, mire 
egy kocsis magával vitte, ’s megígérte neki, hogy nála marad
hat ; de Carlsruheból a’ kocsis elutazott, *s őt elhagyta. A ’ fiat a’ 
rendőrségre vitték. Majd elválik, mikép fejük ki dolga ?
G A II O N A Á l t : martz. 28k<ín: Zab 4 0 —-36- garas. Egyéb faj nőm volt- 
P ÉNZ KE L E T :  Ilécs W t z .  23Uán: 5; pCe*»e. statu ,kötelezvény «><■2 0 /3 2  :

4 [»Centes 100 1 /4  ; 3 p C tes  75 l f l > 100 frtos köicsönj D 2 ő/S; becs-
városi bankóköt. 60 i / 4 .
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F 0  G L A L A T : Mag-yaror**ág (kinereaések; iga*itá»a a’ „Prcsburger Zeitung“ pesti közleményének az ifjak ügyében; pesti, n. becskereki tudósítás; kó*zén-30czad 
’s va'ru- csökkentés; hadseregi előléptetések; m. tud. tára ; kamrai tudós.) Austria (Velencae ’a Majland közti vasút ’sa’t.) Spanyolország (cortesgyiilési 
munkálatok; kormány viszonyok; hadi hírek; Evanst megverik a’ carlosiak; Calatrava helyébe gr. Almodovar lép ideigl. ininisterelnökül; Portugália (cortes- 
gyülési viták az 1812ki hadi törvény fölött.) Francziaország (követházi munkálatok; a’ másod-oktatás ügye, Guizot és Odilon-Barrot; Depradt -j*; sa t.) 
Anglia (Peel ’s O’Connell válássá R. Peel megtámadásira a’ spanyol ügyben; a’ thug pajtásság; annak szókönyve ’s elvei; elegy.) Törökország. E.egyhir. 
Gabonaár. Pénzkslet. Dunavizállás. Budai lotto.

M A G Y A R O R S Z Á G .
0  cs. kir. fölsége m. é. dec. 24röl költ határozata által Raskó 

Mihály kapitányt díjmentesen magyar nem ességgel felruházni,
F . é. febr. 1 Írö li legfensőbb végzete szerint pedig Végh A n

tal m. k. helytartótanácsi tiszt, titoknokot, ugyanazzá a’ k. magyar 
udv. kanczellariához; továbbá

Rebay József kapniki rétegm estert az ottani zúzómalom igaz
gatójává, ennek helyébe pedig Lessovszky Ferencz felsőbányái fó- 
hutamestert, és Stoll Károly bányász-gyakornokot Oláhlapos-bányára 
a ’ zúzómalom mellé Írnokká ; végre

Sabliar Vincze határőri első rendű biztost magyar ten- 
germelléki jövedelem-gondviselés ideiglení fővizsgáló-biztosává m él- 
tóztatott nevezni.

I g a z í t á s .  A’ pozsonyi német újság f. e. 24ik számában 
szőrül szóra következőt olvashatni: „P e s t, mart. Gik. Múlt héten hir
dettetek ki nyilványosan a* t. kir. tábla á lta l, a’ múlt nyáron, ország
veszélyeztető vétkes fondorlataikért őrizet alá vett nemes Tormásy 
János, Lovassy Ferencz ’s László és Lapsánszky János ellen h o 
zott ítélet. A’ latin nyelven kinyomtatot ítéletben foglalt okok szerint 
LovassyLászló és Lapsánszky János első fokufölségsértést’s hazaáru
lás! bűnt követtek el. A’királyi tábla halálos Ítéletet hozott reájok; de 
ezt a’ fejdelem kegyelme 10 észt. nehéz fogságra változtatá. Tormásy 
János, mint tudomással birő, 1 -  esztendei nehéz börtönre Ítélte - 
lék; Lovassy Ferencz pedig szabad lábra helyeztetett, s’ a’ t. “ A* 
most köz!ött hirbül eredhető balvélemények eltávoztatása tek in te
téből kötelességünkben áll igazilólag érinteni, hogy a’ nevezett újság
ban idézett fó törvényszék Ítélete nem halálos, hanem ns. Lovas
sy L ász ló ’s Lapsánszky Jánosra 1 0 , Tormássy Jánosra 1^ eszten
dei fogságot rendelő, Lovassy Ferenezet pedig föloldozó.

P e s t ,  april. Íjén . A’ tavasz első napjai zordul köszöntének 
ugyan be hozzánk, ’s mint már jelentők, nem csak józsefnapi vá
sárunk utolját gyériték m eg , hanem nagy péntekünket ’s husvé- 
tünket is kivetkezteték azon nagyszerüségbül, mellyet egyébkor 
a’ sz. koporsóhoz ahitatoskodva hullámzó nép komolysága , 
’s a’ föltámadás örömsugaritul derített arczok vidám sága, husvét 
másodnapján pedig a’ máskor zöld ’s most liliomköntösben csendel- 
gő sz. Gellérl-hegynek vidor népünnepe szokott vala e ’ napoknak 
kölcsönözni. Hófuvat és sár jobbadán szobába szorítanak bennünket. 
Legtürelm esbck voltak e ’ zivatarok közt gőzhajóink, mellyek martziusi 
kitűzött útaikat tántorithatlanul m egjárák, ’s a’ szebb idővel kecseg
tető april folytában következő napokon teendik udvarlásukat Hazánk 
’s Ausztria, szóval az al- és fel-dunapart városinak; ugyanis a’ 4 2  
lóerejü „ N á d o r “ induland Pestrül Pozsonyba és Becsbe 7kén , 
4 3 ,  19  ’s S okén ; Bécsbül Pozsonyba: 4kén 1 0 ,  16  ’s 2 2 én ; 
Pozsonybul P estre  ő k én , 11, 1 7  és 2 3 k á n ; Bécsbül Pozsony
ba és Pestre egy nap alatt: 29kén. A' 8 0  ló erejű  „ Z r í n y i “ 
P estrü l Zim onyba és Drenkovára 6 , 18  és 30kán; Drenkovárul 
Zimonyba 11 és 23kán ; Zimonybul P estre  13  és 2őkén. A’ 
6 0  ló erejű „ I F e r e n c z “ Pestrül Zimonyba és Drenkovára 1 2  
’s 2 4 k é n ; Drenkovárul Zimonyba Ő, 17  ’s 29k én ; Zimonybul 
Pestre 7 ’s 19kén. Az 5 0  ló erejű „ A r g ó “ Szkela-Gladovárul 
Galaczra 6 , 1 8  ’s 3 0 k á n ; Galaczrul Szkela-Gladovára 11 és 23kán. 
A ’ gőzhajók nevezetesb utasai közt vala mult mart. hónapban S zéche
nyi István gr. ki I Ferenczen 16kán rándult le azaldunai munkálatok 
megtekintése végett, honnan 30kánd. u. 3  óra tájon érkezett ismét 
vissza Budapestre „Z ríny i“ gőzösön. —  Pest m egye mart. 30kán 
tartott gyűlésében a’ hús eddigi árát meghagyá, t. i. a’ m arhahúsét 
1 4  v. kr. ’s a ’ t.

Na g y - B e c s k e r e k ,  martz. 2 2 kén. Hosszúra nyúlt telünket 
kiálltuk. A’ torontáli marhás gazdákra elég  szanyarú volt az. Több
nyire silányul tengődtek barmaink, ’s mi m ég a’ koplalás m ellett m eg
maradt is, több helyen a’ kíméletlenül dúlt marhadög pusztítá el. Majd 
a’ tavasz felé jelentkező hurutláz kezdé nyomorgatni a* népet, de 
ez csak igen ritka esetben rabla életet. Most bánatos ínség kezdi 
csapdozni a lakosokat ; kiürült a’ szegény em ber’ szúszéka min
denütt, ’s ohajtozva néz a’messze aratás ebbe. Vetésink eddigelé 
szépen diszlenek, csak a’ repczét dermeszték itt ott aszú izékké a’ 
kora fagyok, ’s a’ t. —  Az elaggott tisztviselők’ ’s özvegyeik’ ré 
szére nyugpénzi intézet állíttatik ’s e’ czélra már jeles sommák is 
folytak-be. A ’ pesti ideigleni játékszin építésére, már eddig szinte 
2 2 3 7  váltó forint áll készen pénztárunkban, ’s újabb fölszólítások 
tétettek ; ’s egy a’ raboknak czélszerü munkálkodást nyújtandó dolog
ház vétetett tervbe. A’ farsangi napok sem folytak le épen minden ál
dás nélkül. Utolsó tánczvigalina, a’ helybeli kórház’ javára tartatott, 
’s a* tiszta nyereségből a’ szenvedő em beriség’ részére 142 . forint 
jutott. —

D é v é n y  mezőváros (Pozsony m egyében) számára Fazekas 
Ján o s, Pozsonyban lakó fiatal művész, uj orgonát készített ezer p. 
forintért. Fiatal hazánkfiának ez újabb müve szaporítja érdem eit,

mellyeket Pozsony m egye több városiban szerze magának. Az em 
lített műdarab tökéletesen megfelel minden igazságos várakozásnak.

A’cs. kir. köz. udv. kamra egyetérlőleg a’ köz. kir. magyar 
udv. kanczellariával, a’ kőszént magyarországi ’s erdélyi kölcsö
nös kereskedésre nézve az ausztriai birodalom többi tartományival 
a’ ki- ’s beviteli vám tól’s harminczadtól fölmenté; a’ Béesbe viteli 
fogyasztó adót pedig 2  krczról mázsájánál lk rcz ra  ’s a’ bécsvárosi 
pótlékadót 2 j  krczról mázsájánál  ̂ krczra szállttá. E ’ reniszabá- 
lyok a’ határozat kihirdetése után folyó m artz 16  léptek gyakorlatba.

Változások a’ cs. kir. hadseregnél: ő cs. kir. fens. Albert és Ká
roly Ferdinand főhgek, Károly főhg fiai, másod-ezredesekül, az első 
Wimpfen báró 13 számú, a’ másik Michalievits 57 d. sz. gyalog ezre
dikhez alkalmaztattak. Haller Ferencz gr. Wíirtenberg 6d. sz. huszár
ezred parancsnoka, a’ magyar ns testőrség alhadnagyává, Feuerstein 
Antal gr. a’ császári könnyű-lovagok 1 sz. ezredében másodezredes pe
d ig , ezrd. parancsnokká lett Reusz hg 7d. sz. huszár ezrednél. Elő
léptettek ezredesekké köv. alezredesek: Pöck János b. Albert főiig 
4.4d. sz. gyalog ezredéiül az ezredben; Breuner János gr. Hohenzol- 
lern h. 2d. sz. könnyiilovag ezredtől Wiirtemberg kir. ed. sz. huszár 
ezredben. Alezredesekké köv. őrnagyok : Rizzardi György, Albert főhg 
44d. az. gyal. ezredéből , és Tschebulz Ferdinand, Reusz h. 7(1. sz. 
huszár ezred, az ezredben; Schwartzburg-Rudolstadt Adolf hg, Nosz- 
tiz gr. 7d. az. könnyiilovag ezred. Hohenzollern hg. 2d. sz. könnyiilovag 
ezredébe. Rochlitz József, a’ gréczi őrpattantyus-kerület parancsno
ka, ugyanazzá Budára, és Reyl Ferencz, a’ génie-kartól Lissa ’s Les- 
aina szigetek parancsnokává. Őrnagyokká következő lovas ’s gyalog 
kapitányok: Heckel Konrád, Albert fő hg 44 száinu. gyalog ezred. 
Thanhofer Ferencz, Reusz hg. 7d. szám huszár ezred Chizzola Pál 
Nosztiz gr. 7d. sz. könnyülovag ezred., Hranaky Ferencz. német rend, 
nagymesteri 4-d. sz. gyalog ezred., mind az ezrednél; Jellachich b., 
az ogulini 3-d. sz. határőr gyalog ezred, Gollner b. 4 8-d. sz. gyalog ez
redhez ’s katonai kormányszéki segéddé Dalrnátiában ; Schőnau János b„ 
Mihalievits 57-d. sz. gyalog ezredből Baillet de Latour gr.2S-d. sz.gya
log ezredhez. Mindl József, az alsó-ausztriai őrpattantyús kerületből, őr- 
pattantyussági parancsnokká az innsbrucki kerületbe. Baader János, alezr. 
’s a’ budai őrpattantyús kerület parancsnoka ugyanazz á Mantuába, és Hol
pert Jakab , eddig ugyanaz Innsbruckban, ugyanazzá Gréczbe. Nyugal- 
inaztattak: KoszenFerencz sternecki lovag,ezredes és Lissa’sLessina szige
tek parancsnoka; Werlau Károly b. Reusz hg. 7-d. sz. huszár ezredbeli 
alezredes , ezredesi ranggal; ’s következő őrnagyok : Treuberg Fe
rencz Károly b., Károly főhg 3-d. sz. gyalog ezredéből, alezredes ranggal; 
Szenyan Jószef, a’ bánsági 2dik határőr. 11-d. sz. gyalog ezredből; végre 
Moser János kapitány az első őrzászlóaljnál, őrnagyi ranggal. Kíilren- 
dek elfogadására ’s viselésére kaptak engedelmet: Mittrovszky-Nemischl 
János gr. alezredes Geramb b. 4-d. sz. huszár ezred, és Ferdinand k. főhg 
kamrása, az orosz czári sz. Anna rend másod-osztálybeli keresztjét; 
Zeisberg Károly alezredes a’ szállásmesteri karnál, ’s következő őrna
gyok : Eynatten Auguszt, Fridrik Auguszt szász király 3 d. sz. vasas 
ezredben,’s a’ fóhadi tanács elnökének segédje; Tolnai Festetics Lajos 
gr. Radeczky gr. tábornok’ szárnysegédje; Zichy-Ferraris Viktor gr., 
Toscana nhg 4-d. sz vasas ezredéből a’cs. kir. követségnél Romában;’s kö
vetkező kapitányok: Dallafalvai Szabó másként Sziklóssv József, d’Este 
Ferdinand Ferencz főhg 32-d. sz. gyalog ezred., Schirl Henrik, Berto- 
letti i5-d. sz. gyalog ezredéből, mindnyájan parmai Konstantin sz. György 
rend kiskeresztjét; ’s Fürstenberg Ferencz Baillet de Latour gr. 28-d. 
sz. gyalog ezredéből, a’ szászkir. polgári érdemrend közép-keresztjét; 
végre: Kollowrat Ferencz gr. Szász-Cobnrg-Gotha hg. l-ő sz. dzsidás 
ezredbeli kapitány, a’ portugáli kir. Krisztusrend kiskeresztjét. —

m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g . —• I. I83*re szóló drámái jutalomra 
martius’ 2 4 keig, mint határnapig, következő czimíi és jelmondatul* 
szomorújáték érkezett: l)  A’ csel' áldozatja, 5 felv. — A’ ki annyit 
tesz, mennyit tenni képes, megvetést nem érdemel. — 2) Elet és ábránd, 
4 felv. — Ernst ist das Leben; heiter ist die Kunst. — 3) Piros halom, 
4. felv. —■ Kedveltesd az erényt; gyűlőltesd a’ bűnök’ árját! Bölcs, ki 
tanítva mulat, bölcs, ki mulatva tanít. — 4) Ä művész álma, 5 felv. 
—• Pályabért csak érdemért. — 5) Kútkén, 5 felv. — Jót gyakorolj, 
igazat fürkészsz és szépeket alkoss. — 6) Az áruló gyűrű , 5 felv.
— Dura tentamina prima, honi spes successusemollit. 7) Zaleucus, 5 felv.
— Nem égöv ’s egyéb okok, fejedelmek teszik erkölcsösekké, boldo- 
gakká ’s dicsőkké a’ nemzeteket. Voltaire , Katalin czárnéhoz. — 8) 
A z  atyátlan, 5 felv — Szebb jövendőt a’ hazának! rósz drámái már 
vajának. —• 9) Kriván 4 felv. — Ten ge chudák, kdo lakomno dr- 
mácj Siski zanedba, obhrizoch a na cizjch, stagne si drhne zubi. — 
10) Az utolsó magyar khán, 5 felv. — Barbarus az, kinek a’ közjó 
nem örülteti szívét, és ki tehetségét nem szánja fel annak ügyére. Vi
rág. — l l )  A ’ Perényiek, 4 felv. — W as hilft alles Ankünsteln des 
Fremden? Die Kunst kann nicht ohne Natur bestehen, und der Mensch 
seinen menschlichen Mitbrüdern nichts anders zu geben, als sich selbst. 
A. W . Schlegel. — 12) Primavera, 3. felv. — Ich bin das Licht! Die 
W elt liegt in Nächten! Ich bin die Freiheit! Sie ist voll von Knechten! 
Ich bin die Liebe! Sie ist hassetrunken! Ich bin die WahrheiL! Sie 
in T rug  versunken! — 13) Párviadal, 5 felv. — Semminek okát nem 
tudjuk; mert az igazság a’ mélységben fekszik. Pyrrho.

Az ezekhez tartozó jelmondatos levélkék, az acaderriiának ’s 
Jankowich Miklós tiszt, tagnak, mint mai elnök-helyettesnek, pecsé
téivel lepecsételve a levéltárba tétettek; a’ kéziratok pedig, a’ VIldi 
nagygyűlés által e’ végre megbízott öt tagnak megvizsgálásul Kiadatni reu- 

ii/i,»iKriiríi löszén a’ 100 arany jutalom , ha arra érdemesnek
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találtatni fog,’s a’ ne talán kiadandó másod’s harmad karbeli tisztelet d íj, 
a’ legközelebbi VlIIdik nagygyűlés fogja elhatározni.

II. Az I8 33ban kiadandó 100 arany drámái jutalomért egyedül 
vígjátékok víhatnak. Az ebbeli, idegen kézzel, olvashatólag ’s csino
san irt, lapozott, kötött, és szokott mód szerint, a’ szerző’ nevét 
rejtő, jelmondalos levélkével ellátott kéziratok beküldhetésének az a- 
cademia’ titoknokához határnapja martins’ 24d. 1838. — Pesten a’ m. 
t. társaság’ kisgyöléséből, mart. 29d. 1837.

Dr. S e h e d e l  F e r e n c /  titoknok.
A’ m. k. udv. kamra a’ nagybányai tiszttartóságnál megürült 

kulcsári hivatalra Breuer Dávid ugyanott ellenőrködött tiszttartói ír
nokot alkalmazó. Ilepser József halála által Ó-Sánczon a’ fiók-30ado- 
si tisztség megürült. Kam. tud.

A U S Z T R I A .
B e c s b ő l  martz. lOről írják , hogy a’ javaslott vasút 

Velenczétől Majlandig nem csak el van már fogadva ’s helybenhagy
va , hanem a’ részvények is mind elosztva. E ’ vasútat a’ Lagu
na Yelencze városi szigettől, mellyen a’ fő vámhivatal áll, egy hid- 
bolton keresztül a’ Terra ferma (szárazföld) felé szándék vinni. Az 
utazás hosszát Velenczétől Majlandig hat órányira számítják. —

A ’ tyrol. Bothe szerint Tyrolban egyesület állott össze, 
melly a’ tartomány földiáméi ’s bányászati vizsgálatát tűzte ki czélja- 
ul. Tyrol, úgymond, egykori gazdagsága nemes érczekben, rég ismé* 
retes dolog, mellynek bizonyságát mind e’ tartomány oklevelei ’s 
történeteiben, mind a’ nép mondáiban föltalálhatni. E ’ gazdagság 
mai időkben részint az egykor dús erek kifogyta, részint eldődink 
nembányászi hanem rablásra czélzó művelése által egészen e le 
nyészett. Hazánk szaporodó népénél igen term észetes azon óhaj
tás, hogy a’ nemzeti gazdagság ezen forrása fölelevenitő haszná
lata által ne csak a’ divattól, ’s a’ pillantás kegyétől független fog
lalkozás ’s élelemmód szereztessék a’ földnép egyik része számá
ra, hanem sikerülő esetben jó llét is. Azem litett, ’s a’ kormány ál
tal is helybenhagyott egyesület tagjai a’ följebbi czélra évenkint o 
forintot köteleznek három évre. —

Az Oest. Beobachter Littrow Károlytól, a* bécsi csillagász- 
torony segédétől, hosszasb czikkben a* Bécsben érzett kettős föld- 
rengésrül következő tudósítást közöl : „Említenünk kell ezúttal egy 
olly je lenést, mellyet sokan a’ földrengéssel kapcsolatba hoztak, ’s 
melly Bécs lakosit egy időre nyugtalanító. Ugyan is néhány nap óla 
a’ Duna - csatornán, melly a’ Leopoldvárost a’ belvárostól elkülöníti, 
a’ Ferdinánd-híd mellett a’ vöröstorony - kapunál számos foltot vehet
ni észre,m ellyek eleinte egy  tallér nagyságúak, ’s mindinkább szé
lesülnek, míg egy egy lábnyi átmérőjiiekké nem terjednek , ,’s e’ 
nagyobbulás alatt mindenféle érczfényü színt játszanak, mire azután 
homályos felhő-alakban tovább vitetnek. E ’ foltokra nézve a’ nép azt 
hivé , sőt még az értesültebbek is úgy gondolkodtak , hogy e’ fol
tokat , bizonyos olajos vagy zsiros anyag okozhatja. De az vala 
már most a’ kérdés : mikép jöhettek e’ zsiros anyagok a’ Dunába? 
E rre  nézve oda ment a’ vélemény, hogy földrendülés által a’ fo
lyammeder meghasadt, ’s belőle valamelly olaj-nemű anyag buzgott 
ki. Azonban közelebb m eg\izsgáltatván a’ hatóság által e’ dolog, 
kisült, hogy e’ foltokat a’ Kossau külváros csatornájiból feloszlott 
piszok okozó. Mert a5 Dunaviz állása igen alacsony lévén, az A lser- 
bachba ’s Duna ágába vivő csa ornákigen megteltek mocsokkal, ’s ez 
majd szilárd tömeggé vált bennük. A ’ földrendülés után néhány 
nappal az enyh időre felolvadván a’ h ó , a’ Duna ágában megáradt 
egy kissé a’ víz, ’s a’ csatornákban levő piszkot apródonként felosz
latni kezdé, mi a’ viz felszinén azután a’ följebb említett foltokat o- 
kozá. Reméllhetni, hogy e’ foltok azonnal eltűnnek, mihelyt a’ csa
tornák a’ beléjök folyt piszoktul megtisztulnak. Némellyek már vul
kánt hittek V. képzeltek magok alatt. —

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A ’ corles f. h. 9ki ülésében Sancho indítványa került vita

tás alá az ázsiai ’s amerikai spanyol tartományok igazgatási rendsze
rérül ’s az iránt, hogy azok követei a’ jelen  cortesgyülésbe ne bo
csáttassanak. Villa alaposan kelt ki az illető választmány által elfo
gadott inditvány ellen , ’s javalá: állíttassák Cuba és Puerto-Rico 
szigeteken saját független alkotmány, ha már épen nem akarják 
részeltetni őket az anyaországi alkotmány’ hasznaiban ; azt azon
ban semmikép sem  látja most már tilalm azhatőnak, hogy az on
nan megválasztott ’s meghívott követek a’ mostani cortesgyülésben 
részt ne vegyenek. Arguelles indulatosan vitató e ’ javaslat helytelem 
ségét, ’s már csak annyibul is elfogadhatlannak állitá, mert ama’ tar
tományoknak az anyaországiul elszakadását vonná maga után. A’ 
vitatkozás folytában mindazon levelezés előmutalását is sürgeték a’ 
m inisterektül, melly a’ kormány ’s a’ kérdéses tartományok, külö
nösen pedig Cuba szigete közt történt. Ugyan e ’ napon jö tt sző
nyegre a’ Rodil és Alaix közti viszony megvizsgálására nevezett 
biztosság tudósítása. Jelen volt e’ vitatáson az igazság ’s belügymi- 
nister is. A’ biztosság véleménye oda járu lt: a’ kormánynak mind 
azon irományt ’s oklevelet a’ cortes elibe kell terjesztenie, mik köz
te s a nevezett két tábornok közt fordultak meg; ’s csak igy hoz- 
hatand a’ hadi ’s törvényhozási biztosság alapos ítéletet ez ügyben. 
A’ ministerek ellenzék e’ javaslatot, mint ollyat, mellynek elfogad- 
tával a’ cortes egyenesen a’ végrehajtó hatalom körébe nyúlna, ’s 
magát igazságszolgáltató kormányszékké változtatná. Ezek után sza
vazásra tűzetvén az inditvány, 7 0  szóval 61 ellen félrevetteték.

Evans győzelme hírével ellenkező tudósításokat közlenek a* 
franczia lapok, Alzagábol ’s Andoainbol vett carlosi közlemények 
után. Ezek igy adják elő a’ harcz körülményit: Azt gondolhattuk az

ellenségmegindultakor parányi sergünk ellenében, hogy ma (10  kén) 
pusztulás napja viradt rá n k ; de fegyverink dicsőségének ’s az ellen
had megszégyenültének napja lön. A’ christinók könnyen megverhe- 
tőknek gondolák csapatinkat. Minden erejükkel Astigarraga ellen ro 
hantak , megvítták annak első házait, ’s egészen is elfoglalandók 
voltak, ha a’ guipuzcoai vitéz zászlóalj épen a’ kellő pillanatban oda 
nem érkezik. Ekkor általányossá’s vérengzővé lön a’ csata. A’ chri
stinók ismételve erőködtek az astigarragai szurdokon ’s a’ st. marco- 
si dombon át előnyom ulni; de fegyveresink olly hősileg ótalmazak 
e’ helyeket, hogy a’ csatatér holt testekkel borítva lön ugyan , de e l
foglalva többszöri megtámadás után sem. Ilarczunkat az éj beállta 
szünteté m eg , 13  órai folytonos k ü zd és’s álgyuzás után. A’ chri- 
stinóknak utoljára is hátrálniok kelle.—  Veszteségüket holtakban, s e 
besültekben, az egyik tudósítás 2  ezerre , a’ másik csak felére teszi, 
a’ magok részérül pedig egyik 4 0 0 ra , a’ másik 330ra . Evans m in
dent látott; szem élyesen volt mindenütt jelen ; de parancsokat hiányo
san oszta; ’s ennek tulajdonítják az ülközet szerencsétlen kimenetét. 
Bayonnei, l? rü l  érkezeit sürgöny szerint, lö k é n  ismét megtámo- 
dá Evans az ellenséget Hernani a la tt, mellyel együtt négy álgyut 
is keríte hatalmába. Sebesültei száma 2 0 0 . Ugyan e ’ sürgöny szerint 
Espartero a’ mondott napon Cybarnál állott Guipuzcoa határszélein ; 
Sarsfield pedig, kit táborjárásábau iszonyú hózivatar gátló it, némi 
kis győzelemmel 12kén Gatazában, Pamplona mellett ülé föl tábor- 
szállását, hol vele d. Sebastian 10 zászlóaljastul szemközt álla. Evans 
győzelmi hírével ílernaninál ellenkezőt mond egy szinte B ayonne- 
bul 18 ru l, ugyanaz nap d. u. négy órakor Parisba érkezett sürgöny. 
Tartalma következő: „Evans tábornok egészen tönkre jutott Hernani 
m egtámodtánál, mivel a' carlosiak egyszerre nyolcz zászlóaljnyi se 
gítségei nyertek d. Sebastian vezérlete alatt, ki azzal, Sarsíieldet 
odahagyva, ílernaninál rögtön megjelent. A’ christinókat viszaverték 
kik mind azon állásukat kénytelenek voltak a’ legnagyobb rendetlen
ségben átengedni az ellenségnek , mellyet 16ik óta elfoglaltak. így  
tértek  vissza alkonyatkor st. Sebastianba, hová őket megelőzve m ár 
1 5 0 0  sebesültet szállítottak. Az angol tengerész katonaságnak egy 
zászlóalja állotta ki legjobban a’ tü z e l; ennek védelme alatt esett a’ 
hátrálás is. —  Espartero Durangoban van, Sarsfield pedig los Yer- 
riosban.” Ha e’ hir valósul: egyszerre lesújtja mind azon rem ény t, 
melly a’ királyné ügyében sarjadni kezde.

P 0  11 T U G A  L I A.
A’ cortes febr. 2 6  ’s 27ki ülése vitatkozásinak Leonel követ

kező czikkekbül álló indítványa szolgált tárgyul : 1 ez. Az 1 8 2 3  
mart. 22ki törvény, Faro és Beja, úgy szinte Evora kerület Gua
diana balparti részére nézve foganatba vétessék. 2  ez. Azon tiszt, 
kit a’ kormány e 1 vidékek hadi munkálatinak intézésivel m egbizand, 
különösen föl van hatalmazva, nemcsak a’ sorezredi katonaság, h a 
nem az önkéntes zászlóaljak ’s nem zetőrség parancsnokságával is , 
inelly utóbbit ön belátása szerint fölfegyverezheti. 3 ez. E ’ tiszt pa
rancsinak kivétel nélkül egyiránt fog engedelmeskedni minden osz
tály elöljárósága, ’s azok teljesítése iránt felelősséggel tartozik. 4  
ez. A’ meghatalmazott liszt más tájakra is áthelyezheti a’ nevezett vi
dékek lakosit, ’s kinszerítheti őket magokkal vinni barmaikat ’s házi 
eszközeiket; mit azonban legnagyobb vigyázattal ’s okossággal vég- 
zend. 5 ez. Az elszámlált czikkek tüstint erőtlenekké válnak, mihelyt 
a’ mondott kerületekbe a’ csend visszatér. 6  ez. A’ fönnevezett 
kerületekben történhetnek elfogatások bün-bizonyitottság nélkül is; 
de ez csak a’ törvény kihirdettetése napjálul számítandó három hóna
pig tartand. 7 ez. Minden, a’ mondottakkal ellenkezőt rendelő törvény 
ezennel fölfüggesztetik. Ezenkivül vitatkozás alá került m ég az 18 2 3 - 
ki hadi törvény, mellynek 2 dik czikke többi közt e ’ pontokat fog
lalja magában: a) Helységek, m ellyek katonai erő által nem kinsze- 
ritve szegülnek az alkotmány ellen : a’ törvény ótalmán kivül hely
zetieknek nyilatkoztatvók, ’s katonai bánásmód alá kerülnek, b) A ’ 
kormány fölhatalmazhatja sergei parancsnokit: a’ vétkesek iránt nyo
mon hadiszéket tartani, ’s halálra Ítélni minden osztálybelit, kik az 
alkotmányos rendszer ellen fegyvert ragadnak, c) Fölhatalmazhatja 
őket bocsánaladásra is, a’ zendülés támasztóin kivül. d) A’ m unkál
kodó sereg  költségei a’ zendülők javaiból téríttessenek m eg , mire 
nézve hadi biztosságot szükség kinevezni; ’sa ’t. Ezekről hosszas vita 
keletkezett. Legtüzesben viselte magát Leonel, ’s kifakadósi közben 
többi közt igy szólt: a’ romai respuhlica idején illy körülm ények
ben korlátlan hatalmú dictatorságot neveztek volna ki, ’s a’ nép tüstint 
hallgatott volna, ha a’ tanács ezt vala m ondandó: „óvakodjanak a’ 
consulok, hogy a’ köztársaság kárt ne szenvedjen.” Mit is cselekhet- 
ni m ást, úgymond tovább, ha azon vidékek hatóságai rögtön s e 
gélyt kívánnak tőlünk, ’s mi nem adjuk meg azt nekik ? Mit,  ha a’ 
carlosiak uj berohanást m erészelnek Castiliába, ’s Remechido az 
ország minden részéiből nyer gyámolitást. Vagy kedvünket találjuk 
e abban, ha őt Lissabon kapuji előtt látandjuk? Azután hiteles tu 
dósítást olvasott föl B ejábul, mi szerint a’ mentő rendszabályokat 
legfölebb is kél hét alatt szükség m egtenni, különben minden híjá
ban lesz.

F R A N C Z I A  O R S Z Á G .
A’ pairkamra martz. 14én  egyhangúlag elfogadd a’ megyei 

főtanácsok,’s a’ kerületi tanácsok iránti törvényt. A’követház is e l
fogadó a telegraphok egyedárosságát a’ kormány részére elhatáro
zó törvényt, melly igy szól: „A ki fölhatalmazás nélkül jelek ál
tal egy helyről a’ másikra , történjék az bár telegraphi m űszerek, 
vagy más egyéb eszköz által, küld vagy közöl valami h irt, eg y év i 
fogsággal, és 1000  franktól 1 0 ,0 0 0  frankra terjedő birsággal bűn-
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hösztessék.“ Nevezetes volt e ’ törvényjavaslat vitájakor, hogy mi
dőn Deíesnaul indítványt tőn azon telegraph-vállalkozók kármente- 
sitésiről, kik netán a’ kamra e’ szavazatja által m egkárosulnak: a’ 
kamra ez indítványt még csak vitatásra sem m éltatá , ’s így e’ tö r
vény visszaható. —  A ’ követházban martz. lö k é n  a’ belminister 2 
milliót kívánt titkos kiadások fejében 1 8 3 7 re ,’s javaslatát azon alapítá, 
hogy a’ kormány folyvást kénytelen a’nyugtalan pártokkal harczolni, 
m ellyek most ugyan nem képesek nyilván föllépni, de titkon a’ ki
rály élete ellen esküsznek össze, ’s a’ sereg hűségét szándékoznak 
megrendíteni. A’ minister említé továbbá, mikép a’ carlisták még 
mindig mozganak a’ külföldön , valamint a’ republicanusok ben Fran- 
eziaországban. E ’ javaslat vitája későbbre halasztatott. E rre  a’ má
sod-oktatás törvényjavaslata jött vitatás alá, mellyet Felet de laLozére 
m inta’nemzeti nevelés tökéletesbitését, támogató, meri, úgymond, az 
oktatás szabadságát is m egad ja ,’s az egyetemek hatóságát és befo
lyását is fentartja. —

A’ követházban inartz. la k é n  a’ má.sodoktatásról lévén szó , 
Guizot körülm ényes beszédben m egfelelt az eddigi ellenvetésekre, 
hogy a’ kormányjavaslata nem számlálja elő az egyes tanulmányo
kat ,  mit ó szükségtelennek tart, s alkalmatlannak is. A ’ javaslatra ne
talán előterjesztendő indítványokra nézve azt mondja, hogy azokat 
kész a’ vitatás folytában, ha javításoknak fognak bebizonyulni, el
fogadni. Előadásában azt állítá, mikép a’ nyilványos oktatás az 
atyai (szülei) hatalmon ’s tekinteten alapul, ’s arra tám aszkodik, 
egyszersmind panaszkodik, hogy a’ házi nevelés gyöngesége a’ 
nyilványos nevelés jó sükerét egészen dugába dönti. „En, úgymond 
Guizot, évnegyedenkint tudósításokat adatok magamnak a’ gyerm e
kek értelmi ’s anyagi gyarapodásukról , ’s ha panasz fordul elő , 
felszólítom a’ szüléket, támogassák a’ hatóságokat; fontos esetekben 
magam irok, kevésbé fontosakban az intézetek előljáróji által iratok. 
I)e fájdalommal kell megjegyeznem  , a’ hatóságnak ritkán van a’ 
szülék előtt igazsága.“ Odilon B arro t: „Megint család-gyanúsitás !“ 
Guizot: „En nem azért vagyok itt, hogy valakinek tisztelkedjem, 
hanem mindenkinek megmondjam az igazat, m ert mindenkinek m eg 
kell az igazat mondani, még magának a’ kormánynak is.“ Miután Guizot 
kimondó, hogy ő nem keres népszerűséget, foly tató beszédét a’ ja 
vaslat védelmére. A’ követház azután martz. IGán elfogadó a’ két 
első czikket, mellyek közül az első szerint senkinek sem szabad ezentúl 
nyilványos nevelő-intézetet nyitni, hacsak előre le nem teszi az en- 
gedelmességi esküt a’ charta és törvények iránt. A’ 2dik czikkely 
szerint a’ nevelő-intézetet állítani szándékló nyilványitani köteles, hogy 
ő a’ törvény által föl nem hatalmazott semmiféle egyesülethez vagy 
testülethez nem tartozik. —

E ’ napokban a’ másodiskolákbani oktatás törvényjavaslata fo
rogván fen, a’ követek oliy csekély számmal ’s azok is olly figyel
metlenek voltak, hogy a’ „S ajtó“ czimü lap kénytelennek hivé m a
gát, megfeddeni őket azért. „Csak kevesen voltak, úgymond a’ ne
vezett lap, a’ követházban a’ követek közül jelen , ’s azok is keve
set ügyeltek a’ vitára, pedig olly törvényjavaslatról folyt a’ tanács
kozás, melly mélyebben hat a’ nemzet életébe, mint az elkülöní
tő törvényjavaslat. Alaptörvényről vala t. i. szó, melly nem csak a’ pil
lanat nehány nehézségit hárítsa e l ,  hanem a’ jövendőt is czélszerii- 
leg alapítsa meg, ’s olly szabadság’ használatát szabályozza , melly - 
nek üdvös következményei számithatlanok. Mindazon törvény köz t , 
mellyek ez ülés folytában tanácskozás alá jutának, egy sem érdem 
iette volna meg annyira a’ tagok figyelmét ’s vizsgálatát, mint a’ másod
oktatásé , és pedig vallásos, erkölcsi ’s politikai fontossága m iatt, »’ 
m ég is holnap tán már m eg fog szavaztatni, anélkül, hogy az el
lenző fél szavalásra méltatta volna.“

A’ pairkamra martz. 16án i O l  szóval 9 ellen fogadó el azon 
törvényjavaslatot, melly szerint a’ város-szolgálat a’ pyrenaei határ
széleken megerősittetik. A’követházban martz. ló k é n , mint említettük, 
a ’ ministerség 8 0 0 ,0 0 0  frank pótlék-hitelt kívánt titkos kiadásokra, 
azon 1,2 0 0 ,0 0 0  frankhoz, melly már maga is póllékköltség ’s hitel r é 
sze volt az eredetileg 1 ,2 5 0 ,0 0 0  frankra lett mennyiségnek. A’ 
titkos kiadásokra kívánt összes költség tehát a’ folyó évben 3 ,2 5 0 ,0 0 0  
frank. Valóban tömérdek pénz. —

A’ Le Monde szerint a’ nyugoti megyék aggódásba ejték a’ ka
binetet-, a’ király egyik segéde 17én utazik lie  el Vilaine m egyébe 
ama’ tompa forrongást e’vidéken szorosabban kinyomozni. Mondják, 
több követ e’ vidékről egyenes utasítást kapott megbizójitol, hogy 
a’ föl nem födözés ellen szavazzanak. Ugyanazon követek felszólít- 
tattak , hogy az elkülönítő törvényjavaslat ellen is szavazzanak; 
mit hihetőleg meg is tettek. —

Az erkölcsi tudományok Academiája azon jutalom - munkák 
közt, mellyek a kereskedési szabadságról beküldettek, a’ kitett 
3 0 0 0  frank jutalmat egyiknek sem ítélte m eg, m ert valamennyi 
mind a’ kereskedés szabadsága érdekében van írva, az Academia 
pedig, valamint maga is a’ tudósító (Dupin Károly), nagy barátja ar 
tilalmi rendszernek —

Több hírlap beszéli, hogy a’ ministerek elhatározók mindazon 
szökevénytől egyenkint m egszabadulni, kik 1 8 3 0  óta menekvést 
találtak Francziaországban. —

Egy kapitányt, ki vasárnap, martz, 1 2 én, a’ tuileriákban tartott 
diszkedéskor (parade) Orleans hghez fordult egy folyamadást neki 
átnyujtandólag, azonnal elfogtak , mivel katona fenyíték elleni hiba, 
fegyverben állva megszólítani a’ h g ek e t, a’ nélkül, hogy azok ál
tal szólíttassék meg előbb.

Azon tisztviselők pőrének, kik Toursban a’ telegraphfal ma

gányos pénzváltók részire visszaéltek, vége; 's vétkeseknek találtat
tak ugyan, de azon m egjegyzéssel, hogy e’ visszaélés hivatalos 
eljáráson lul ’s kívül történt. —

A N G L I A.
Az alsóházban martz. lO én John Russell lord Vesey ür k é r

désére azt feleié,szándéka ugyan az irlandiszegényi törvény másodszori 
felolvastatásátméghusvét előtt indítványba hozni, de kétes; valljon meg 
fog e’ az történhetni, nyilvány itván egyszersmimd, hogy ha az irlandi ta
gok kívánni fognák, ő kész ezen indítványával husvélutánig várni. A’ház 
ezután a’ tengerészeti költségek javaslatáról kezde vitázni. Azon 1 2ezer 
font sterling különség , melly az idei ’s tavalyi költségben mutatko
zik,  a’megszaporított tengerész-katonaság számára fordittatik, mert 
a’nyugpénzekben 9000ft. st. kíméltek meg. E ’vitázat a’spanyol ügyek
re ment által Mahon lord közbeszólta után , ki megtámadó a’ mini- 
sterségi politikát 8 panyoloszágra nézve. E rre  Palmerston a’ külmini- 
sler röviden igy fe le lt: „Itt vitás széköröklésről van szó, ’s illy kérdés 
mindenkor befolyást gyakorol azon országra, mellyben támadt. N e 
künk arra kell vigyáznunk , miilyenek fognának legvalóbbszinüleg 
Spanyolország irányai és szövetségei lenni. Érdeke Angliának Spa
nyolországot gazdagnak, szabadnak és szerencsésnek látni ’s tudni, 
nővé olly kormány alatt, mint Ferdinand királyé volt , soha sem 
lehete ; deha Spanyolországszabad intézvényeket nyer, fontos tag le 
het az európai status-szövetségben. ’sa’t.En részem ről megvallom, hogy 
ha Spanyolország újjászületése nagy müvére bármi csekély mértékben 
is tehetek valamit, ha azon diadalban, melly Spanyolországot jobb álla
potba helyzendi, egykor bármi csekély részvétet követelhetek is, én 
ezt ama’ gúnyért, mellynek a’ túloldali tisztes urak részéről ki vagyok 
tűzve, elegendő, ’s engem teljesen kárpótló jutalomnak fogom te 
kinteni.“ E ’ rövid, de erős kifejezés után K. P eel kelt föl az ellen
részről felelni Palmerston beszédére. Hosszas előadásában azt (igye
kezett m egm utatni, hogy a’ m inisterségnek a’ félszigetre nézve 
követett politikája káros Angliára nézve, ’s hogy az a’ christinókat 
védelmezi, ámbár azok utálatos kegyetlenségeket gyakoriénak a’ 
polgári háborúban. R. Peel több ízben nyilatkozlatá, hogy d. Carlos 
’s ügye iránt legkisebb vonzalmat sem é rez , mit a’ ministeri oldal 
zajos tapssal ’s tetszéssel fogadott. Továbbá a’ ministerség avatkozá
sát mind Portugália, mind főleg Spanyolország ügyeibe azon 
m értékben, a’ mellyben történik, károsnak, ’s Anglia dicsőségéi ho- 
mályositónak rajzolá; melly akkalommal említe bizonyos röpkeiratot 
9s Palmerstontmajd annak szerzőségéről vádolta, majd arról, hogy a’röp- 
keirat szempontival, ha nem szerzője is maga, tökéletesen megegyez. 
R. Peel beszéde teli volt fanyar, személyesen Palmerston lordra 
czélzott gúnnyal

R. P ee l megtámadásira O’Connell igy fe le lt: „Az igen tisz
tes baronet, úgymond, m eg akará pártját tisztítani azon szem re
hányástól, hogy az az alkotmányos kormányok ellensége, azonban e ’ 
szándéka nem sült el. R. Peel ugyan, mi személyét illeti, d. Carlost 
megtagadá, de jobbján ’s balján ülnek ám a’ praetendens baráti hosz- 
szu sorokban. R. Peel ugyanazon párt em bere , melly ellenzé a’ 
belga függetlenséget, ’s Portugál bitorlóját a’ kiráíyszéken m eg 
akará tartani. Ne fecsegjetek előttem a’ christinók kegyetlenségiről, 
mig m egfeledkeztek a’ carlosiak hasonló gyalázatos telteiről. M i
n a , igaz, meggyalázla emlékezetét, Cabrera anyjának m eggyilkol
tatásával, de m ég nagyobb szörnyűség v o lte ’ gaztettet, harmincz 
ártatlan asszony meggyilkoltatásával boszulni. É s még is e ’ férti 
egész a’ mostani perczig d. Carlos szolgálatában van, ’s o’ parlia- 
mentben dicsértetik ’s magasztaltatik. (halljuk! halljuk !) Nem a’ britt 
kormány annak o k a , hogy a’ négyesszövetségnek mindeddig nem 
volt jobb sü k e re ; m ert a britt korm ány becsületesen megtartá azt. 
Ki oka tehát? ’sa’t. „A ’ franczia kormány árulólag cselekszik mind ba
rá ti, mind önmaga iránt; ’s csak ellenségeinek használ, (halljuk!) 
0  az, ki a’ spanyol háborút nyújtja. A’ Pyrenéek előtt t.i. egy serget ala
kított a’ fr. kormány; azután rendelést adott, melly feloszlató azt, ’s kato- 
náji átszöktek a’ határszélen Carloshoz. A ’ franczia kormány csalfa 
játékot űz , olly já té k o t, mellynek önmagára nézve utóbb veszé
lyesnek kell lennie. (Nagy izg ás ; a’ ministerek ’s w higek veszteg
ülnek ) Sandwich követe azt állította , hogy én a’ leoni püspököt 
m eglátogattam .“ G. P rice : „Azt  mondám, hogy d. Carlost láto- 
gattaineg Ön.“ O’Connell: „En d. Carlost soha sem látogattam meg, 
sőt soha sem láttam. l)e  a’ leoni püspök azon nem óhajtóit sze
rencsében részesíte, hogy meghitt magához. Nem teljesitém k érel
m e t,’s ekkor irt, hogy ő maga meglátogat. El is jött egy tolmácscsal, 
kinek csak azon hibája volt, hogy sem spanyolul sem angolulnem értett. 
A’ püspök nem értett francziául, de hosszú diák beszédet intézett 
hozzám , melly alkalommal a’ diák szókat spanyol szóejtéssel m on
da ki. Én keveset értettem  belőle, kivevén azon gyakran előfordult 
szó k a t: „religionem catholicam.“ Én a’ látogatást nem viszonoz
tam , de megújító a’ püspök ’s ismét a’ kath. vallásrul szólt. E gyéb
iránt alig érthettem valamit beszédéből. Ez volt minden közlekedésem  
Carlos táborával ’s udvarával. Sandwich buzgó követe arra tanita 
bennünket, mikép d. Carlosnak az inquisilio isméti behozatala so-> 
ha eszében sem volt. Ferdinand pedig soha e ’ gondolattal föl nem 
hagyo tt, sőt három egymásután következett pápához folyamodók 
isméti visszaállíthatása végett, ’s három egymás után következett 
pápa tagadá meg tőle azt. E z  olly tett dolog , melly valóban a 
sz. szék becsületére válik ’sa’t. M ég egy szót Carlos állított jogá
ról a’ királyszékhez. Nem lehet követelés alaptalanabb, mint ez. 
Mindnyájan tudjuk, hogy a’ spanyol koronái jog  egy n ő , Johanna 
á lta l, Ausztriára szállott ’s hogy a’ Bourbonok is szinte női vo-
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nalon jutlollak a* spanyol, királyszékre. Anjou, tü lo p  volt első , ki 
a’ sáli törvényt létesité. 0  t. i. a’ cortestöl tanácsot kert, vagy is 
inkább irt az egyes tagoknak róla, de válaszaikat m egégető, » 
azután azt nyilványítá, hogy a? többség az ő javaslata mellett nyi
latkozott. Minthogy a’ válaszlevelek megsem m íttettek, nem lehetett 
állítása való* vagy valótlanságát kinyomozni, ’s ez vala Spanyolor
szágra nézve a’ sáli törvény eredete, azon törvényé, mellyre Car
los követelését építi. De jogczime 1 7 8 9 b en , ’s később 1 812ben  
Cadixban, ’s végre a’ cortesi határozat által Ferdinand utolso evé
ben , mint valótlan visszavetteték.“

Az alsóházban martz. 13kán ismét azegyházi adók eltorlesz- 
tését tárgy azó törvényjavaslat vitája forga fen, melly végett 
a’ ház biztossággá változott. —  Először is li. Peel szólott az ellen 
hosszú beszéddel, mellyben az volt vezér-gondolatjel, hogy habar 
a’ mostani rendszer nem állhat is tovább meg ,  de a’ ministerek ál
tal javaslóit még roszabb. Leginkább az tájt neki, hogy a minis 
terek az egyházak fentartási ’s az isteni szolgálat költségit az egy
házi javakból, ’s névszerint a’ püspökökéiből is , javasolják potlani, 
melly végre a’ törvényjavaslaté’ javakat haszonbérbe tanácsolja adat
ni illő biztosítás mellett. Harcourt a’ yorki érsek legidősb hja a’ mi
nisten javaslat elveire nézve teljes m egegyezését je le n té , ’s azt 
his^si, hogy az egyházi javak még többet fognak jövedelmezni éven
ként, mint m o st, ha kiadatnak haszonbérbe, (R. Peel azon állítása 
ellen, hogy e ’ haszonbér nem fogja az adó-hijányt pótolhatni kevesebb- 
sége miatt). A.’ ház még martz. Í4kén  is folyvást e* törvényjavaslatra! 
vitázott anélkül, hogy azt e ’ napon is elvégezhette volna, noha éjfél 
után két óráig tartott az ülés. A’ vég-szavazás martz. 16ra maradt. 
A’ ministerek, mintLondonban közönségen hiszik, több mint 7 0  szó- 
zatnyi többségre számolnak. Már fogadások is történtek az iránt s 
azok 5 0  és 8 0  szózat közt ingadoznak. M ég nem bizonyos, el fog
ják e a’ parliam ents oszlatni vagy sem. —

A ’ dublini „Freem ann journ.” szerint az orangista-egyesület 
„biborrend” név alatt folyton létez, ’s meghívó körlevelét is közli 
mellyben a’múlt hó S ík é re  rendgyülést hirdet.

Sleem ann kapitány Calcuttában különös munkát adott ki, 
mellyre anyagot csak Indiában találhatott. A ’ munka cziine Kama* 
siana. E z szótára azon elegy-nyelvnek, mellyen ama’ híres thug 
nevű indiai zsiványság szók beszél; abban egyszersmind előadá rend
szerét. E zen thug pajtásság (Brüderschaft) meliynek elnyom atá
sán olly buzgón fáradoz m o sta’ korm ány, azok m agyarázatát kö
veti, kiket istenségük tolmácsinak hisznek ’s kik azt mondják, 
hogy ama’ gyilkosságok , mellyeket elkövetnek, ez istenségnek ked
v esek , ha bizonyos korlátozásokkal, szertartásokkal, áldozatokkal, 
’s felavatásokkal párosak. Istenségök pedig akaratját mindenkor jelek 
által tudatja velők,’s miglen igy a’ thugok ezeket értik, ’s követik, azt 
hiszik, hogy annak parancsai szerint cselekszenek, azért nem is félnek 
semmi büntetéstől akár ezen akár a’ más világon. Kilencz év alatt 
2 0 0 0  thugot fogtakel, ’s közülök 1470  tag 16 7  rendű nyomozásban 
elm arasztatott, hogy 9 4 7  embert megölt. E ’ gonosztévők közül 
3 8 9  czet fölakasztottak, 9 0 9  deportáltak, 77  életfogytig bezártak, 
6 2  hosszabb vagy rövidebb időre becsuktak ’s 2 le t  fölmentének. 
E ’fölött 11 megszökött, 31  itélet-hozás előtt m egholt, ’s 2 5 0 n ek  
m egkegyelm eztek, m ert czinkosaikra vallottak, vagy azokelfoga- 
tására segélyül szolgállak. —

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Martz. l é n  érkezeit [meg Konstantinápolyba Revendus bey , 

a kurdok v ezére , ki azon ütközetben, mellyben lieschid Mehmed 
basa seraskier őtm egveré, fogságra is jutott. —  A’ konstantinápolyi 
kereskedő világban nagy zajt ütött egy meklenburgi hajó megjelente, 
mivel a’ meklenburgi lobogót még soha sem látták. A' hajó a’ feke
te tengerre szándékozik terhével. —  Ámbár a’ görög kórház utolsó 
tudósítása igen megnyugtató , ’s a’ dögragály általányosan alább hagy, 
mégj is nem rég ismét történt néhány, dögmirigyes eset mind P e- 
rában mind Galatában, és pedig a’ frankok közt is. —

E L E G Y  H I R.
Az „Indian journal of medical and physical sciencea Calcut

tában megjelenő hírlap szerkesztőjéhez Tweddel ur Bankurahbol 
tudósítást külde, mellyben mint szemtanú jelentést teszen azon kü
lönös eseti ü l , mellyről azon helyen tartózkodta alatt gyakran völt 
ugyan szó , de mellyel nem igen akart elhinni, ’s tovább beszélni, 
mprt meg akkor nem történt vala meg. „De m a,igy folytatja Tweddel 
egy hónapja múl t ,  ’s egy  férfit, ki táborunk közelében egy tó szé
len ezen egész idő alatt elevenül volt eltemetve, ismét élve kiástak 
és ped.g a Dschessulmiri Maharawal egyik ministere jelenlétében, 
kmek meghagytára vagy nógaltára e* különös ember magát egy  hó- 
nap előtt onkenyleg elten,etteté. Az em ber mintegy 30eszt. és hetek
r e , vagy hónapokra elásatja m agát, ha érte illően megfizetik. Ő 
f Z?n. h°gy a’ lehelletet visszatartóztatja,’s orrlyukai
betsó nydásat nyeheveí zárja el. Eltem ettetés előtt minden kemény 
eled llől őrizkedik, csupán kevés tejet eszik néhány napig. Azután 
bevarrjak ot egy zsákba. A’ sírbolt kivan kővel rakva, alja többrétű 
posztóval ,bevonva, hogy az oll honos pusztító fehér hangyáktól, 
m elyektől 'gen irtózik, ment legyen. Sírja üschessulm ir mellett 
} 4 * "fi* m>s*7'U> H ‘ széle»ségQ épület volt. Alján 3 láb hosszú,
* l , r , ,  szinl0,y mélységű vájadék vala , mellyben az

em ber ülő helyzetbe téteték és zsákba varroltan lábait a’ test felé föl
húzva, karjait szinte b efe lé  vonottan mellére kulcsolva tartá. A’

sírra két nehéz kő téteték, mindenik 5— 6  láb nagyságú, melly a ' 
sir tetejét úgy befödte, hogy az ember sehogy sem illanhatott el. E > 
fölött a’ sírra m ég földet is hánytak, ajtaját pedig bevakolták. Egy 
hónap múlva kinyittatván a’ sir, az elásottat kivették belőle , ’s felvág
ván a’zsákot, teljes lelketlen állapotban találták őt. Szemei ugyanis be
voltak csukódva , kezei görcsösen öszszehuzódva, ’s mozdulatlan; 
alteste igen összeesett, ’s fogai olly annyira bezáródtak, hogy 
vas szerszámmal kelle azokat szét feszíteni, hogy legalább egy kis vi
zet tölthessenek torkába. Azonban m ég is Iassudan magához jött, ’s 
tagjait ismét használhat*. Midőn a’ tudósitó őt látta, már akkor 
fenült, két embertől támogatlatva, halk és enyhe hangon szólván: 
hogy most ha úgy tetszik, újra eltem ethetik , akár egy egész 
évig. Ezen állapotában semmit sem vészén m agához, ’s az egész 

i|dő alatt haja sem nő. A’ tudósitó meg van győzódve,hogy nincs csalás e* 
dologban. Fó m estersége abban á ll, hogy lélekzetét visszatartja *» 

'nyelvével orrlyukai belső nyiladékát elfogja. De sem nyelvéről, sem 
üteréról legkisebb vizsgálatot sem em lít —

Azt állítják, hogy századunkban sem annyi sem olly jeles 
sakjálszó nincsen, mint a’ múltban. Néhány sakozó egyesület azon
ban, névszerint a’ londoni ’s párisi, ügyekszik ezen szellemi erő- 
gyakorlat hagyományit föntartani. Legjelesb sakjátszó jelenleg F ran- 
cziaországban Labourdonnais marquis , m iért honositól a’ sakjáték 
Napóleonjának (le Napoleon d e l’ échiquier) neveztetik. Nem rég olly 
diadalt ünneple, melly a’ nagy Philidor legszebb korára emlékeztet, k i , 
tudomás sz e rin t, egykor bekötött szemekkel három rem ekjátszó 
ellen egyszerre három játékot nyert meg. Nem ré g , Labourdon
nais a’ saktáblának hátat fordítva játszott Jouy akademicussal,’s nyer
tes lön. Minap a’ két első sakmesternek dóba versenykeztyüt, a r
ra kötelezvén magát, hogy két játékot egyszerre játszand, a’ nél
kül, hogy egyikét is lá tná, csupán rendkívüli em lékezetében biz- 
va. A’ legelőbbkelő sakjátszók meghivaíván, nagy számban je len 
tek meg. Egy teke-asztal mindegyik végén egy saktábla volt föl
állítva, ’s Labourdonnais a’ szoba egyik szögletében ült falnak for
dult arczczal. A’ játék másfél óráig tartott, ’s a’ marquis bámula
tos biztossággal követé a’ mozdulatok ezerféle bonyolgásit a* sak

ktáblákon. Játéka még annyival csudálatosb volt, mivel a’ gyüleke
zet nem viselé magát csöndesen. Rendkívüli részvétét eltitkolni nem 
tudá senki, valamint a’ náthahurut utolsó következményit sem (a’ 
köhécselést),’s ki legcsöndesebben viselé is magát, hallata tetszé
se halk suttogásit. Midőn azonban Labourdonnais szögletéből egyik 
ellenfelét kaczagva dorgáló, hogy királynéjának sakot nem mondott, 
a k k o r  a ’ hangos taps igen megbocsátható vala. Labourdonnais mind 
a’ két játékot megnyerő; az utolsó „ m a ttin á l dörgve tört ki a’ köz- 
te tszés, ’s a’ győzőt diadallal kisérék.

Francziaországban Avesne-megye Vervinsnevű városkájában 
nem rég  egy uj eset fordult elő, hol a’gyilkosságot egy kutya hűsége 
s em lékezete födözé föl. E gy ottani vendéglőbe ugyan is két gya
log utas érkezék m eg ,’s alig pillantó meg közülök a’ házi eb egyikét, 
azonnal dühösen rá rohana , ’s torkánál fogva ragadta meg. Az 
utast tüstént m egszabadják tőle, de a’ különben olly nyugalmas ku
tya dühét nem tudták magoknak a’ vendéglő emberek magyarázni, ’s 
az ismeretlennek másodszori megtámadtatása miatt rá nézve óvako- 
dást és szoros vigyázást tanácslottak. A’ vendégeket tehát eg y e
dül hagyák , de titkon vigyáztak rájok, ’s nem sokára hallották egyi
kétől. „A z atkozott kutya! de mikep is gondolhatná az em ber,hogy 
m ég nyolcz év múlva is vissza fog ram emlékezhetni.” E ’ nyilatkozás 
tüstint arra emlékezteté a’ vendégfogadóst, hogy testvére épen nyolc* 
év előtt gyilkoltatok meg, kié volt azon kutya is. A’ hatóságnál tehát 
azonnal jelentést tön, a’ két vendéget befogák, ’s az egy ik , kit a’ 
kutya m egrohant, meg is vallá a’ gyilkosságot. —

Martz. 7én Brüsselben fogadás történt, hogy Bauchau ur lo 
vával szintolly sebesen , mint a’ vasúti gőzkocsi, tehát 1 L óra alatt 
fog Antwerpbe lovagolni. A’ fogadás dija 5 0 0 0  frank. Annyit tudni 
már ,  hogy a’ lovagló Berchembe szerencsésen megérkezett lován 
versenyt a’gőzkocsival,’s Antwerpig még 2 5  perczet kelle Iovaglania.

Egy párisi lap kiszámolá, hogy a’ náthahurut ötödfél mil
lió frank jövedelmet hozott az ottani orvosoknak. Ezen urak vígasz- 
talhatlanok rögtöni távozása miatt. —

G A B O N A Á R  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar,
bura  | kétizrr. f rozi 1 *rpa ■ ab k u k u r. | kőin

mar.”17én Arad 90 | 76 | 70 60 | 50 T 80 | —
18án Baja 87 -  73 j 60 -  50 | 50 53 j 33 | 77 | -

„ 18án Pécs 75— 70 1 60 | 53 55 | 3» | 75 | —
„ 18án Miskolcs 100— 95 | 7 0 -  65 | 5 5 -  50 5 0 -  45 | 35 — 32 | 8 0 -  75 | 720—200

2 lén Debreczen 130—110 | 90— 80 | 53— 50 70— 65 | 53— 50 | 85— 80 |  130-120
m 22án Sz Fejérvár 78— 70 | 64— 55 | 55— 52 j 4S— 46 | 36— 32 | 80— 75 | 95 —80~

23án Mososy 1 1 0 - 66 | 53— 48 | 4S— 55 46— 40 | 37— 30 | 88 | _  '
f> 24én Uj-Becse 9 0 -  S0 | 75— 60 | -  1 50 -  45 1 50— 45 | 75 | —
„ 2őéa Komárom -  1 72 | - 44 | 36 1 -  1 -
„  25én Szeged 85 | 70 | 60 1 56 | 50 | 90 | mo
„ 23án Pest 1 0 0 - 8 3  | —  1 53-48 1 ~  1 38 — 34 | 93-73 | —

P É N Z K E L E T :  B ecs, martz. 29kén: ő pCentes statiukötelezvény |(>4 lő /3 2 ;  
4 pCentes 100 1 /3 2 ;  3 pCtes 74 3 /4 ;  bécsvárosi 2 1 / 2  pCentes bankók«». 
00 1 / 4 ,  bankrészv. i3G5 1/2.

D U N A V I Z  Á L L Á S .  mart. 29kén 0' 7» O'". 30án G' 3" G'". 3 lén O' O'- 0" 
B U D A I - L Ő T T É  R í  A. mart. 19.: 34, 24, 12, 13, 19.

Szerkeszti l í e l m e c z y .  —  Nyomtatja B e i m e l .



vgje: gróf széki T e l e k i  Domokos, ’s k. sárosi S z e n t k i r á l y i  La
jos, ns. Kraszna vgye: báró losonczi Dán ff i László, m. kövesdi H u
s z á r  Károly; ns. Maros szék: barátosi S z a b ó  Antal, ’s barczói Gál-  
f a l v i  Elek alkirálybirák; Kővárvidéke: sáros berkeszi K a t o n a  Pál, 
’s érmindszenti P e l e i  Elek; N. Szeben kir. város és szék: székbiró 
Vaj da József, ’s tanácsos S c h r e i b e r  Simon; Zilali m. város; L u
g o s i  Ferencz tanácsos,’« G e r g e l y  Sándor urakat. E. H.

Z a l á b u l :  Martz iökán a’ nemes-apáti oskolában, (Zalában) 
nyilványos próbáiéikor mintegy 80 tanuló korukhoz alkalmazott ta- 
uulmányokbul helyesen ’s a’ jelenlevők’ megelégiilésökre feleltek. Az 
idősbek a’ vallás-tudományt ó és uj szövetségi történetekkel világo- 
siták fel, többnyire Hübner szerint; ’s polgári leczkéikbül is t. i Ma
gyarország földleiratábul és a’ számvetésből st. nagyon értelmes volt 
minden felelet. A közép-osztálybeliek, ’s kezdők szinte kitiinteték mago
kat a’ fej-számvetésben, szorgalom-irásuk helyes még a’ lyánykáké is, a’ 
vetélkedés, tanulási kedv általányosan szembetűnő vala. A’ kerületi 
esperes és számos egyházi ’s világi vendég előtt volt a’ próbatét, kik mind
nyájan bámulták a’ tanító ügyességét és szorgalmát, mint a tanítványok 
örvendetes előmenetét. Csertán Nándor közbirtokos és zalai táblabiró 
pedig a’szorgalinasb tanulók közt pénzajándékokat osztatott ki. Nyilvá- 
nyos köszönetét mondanak az idt-való szegényebb sorsú növendékek 
n. m. Kopácsy József megyés piispökjöknek azon kegyességért, mel
lyel nekik 4o darab tanulási könyvet küldeni szives vala.

U g o c s á b ó l  ; martz. 22kén örök nyugalomra szenderült 
Túrterebesen báró Sztojka Mária asszony, néhai ifjabb báró He
rényi János özvegye. Vallásos buzgalmát, forró anyai szere- 
te tét, és szelíd jótékonyságát, mint legteljesb mértékben bírt ’s 
gyakorlott erényeit, M enyhért, Gábor beregi főispánt helytartó, 
L ajos, Mária, Bertalan, lelkes és hű magzatinak mély keserveiben,
’s örök hálájokban osztozva, színtelen részvéttel tiszteli Ugocsa 
szomszéd vidékestül. Számtalan őszinte köny ’s fájdalommal eltelt 
kebel kisérte a’ boldogultat báró Perényi családnak nagy-szőlő- 
si sírboltjába, hova hült hamvai köztiszteletet tanúsító díszes kí
sérettel tétettek. Béke porainak!

Különféle, l i a p p o  K á r o l y ,  athléta, Herkules, szem 
fényvesztő, ’s a’ jó ég tudja, még mi minden, bámulásra ra
gadja nézőit most Pesten, csuda-mutatványival, niellyeket iryolcz 
évű íia ’sM otty Samu Londonbul jött chinai művésznek-társasá- 
gában ad, a’ pesti német színpadon; ’s valóban csak illy soha nem 
látott rendküli ügyesség békítheti meg a’ müveit közönséget azzal, 
hogy Thaliának szentelt helyen, illy mutatványok is történnek. Rappo 
a’ legmagasb fokra vivé mesterségét. Mit testerő , ü g y esség , súly
egyen tenni képes, azt ilt meglepőleg egyesülve látjuk. Játéka a’ bo
tocskákkal, csészékkel, arany almákkal ’s a’ t. legmagasb kifejtés jeleire 
mutat,’s egyesülve ltappo férfias-nemes tartásával,igen érdekes látvány
nyal gyönyörködteti a’ szemet. „A* függőleges athletállás’s herkulesi 
játékok“ bámulást, sőt szinte borzadályt gerjesztnek a’ nézőben. 
Mutat vány inak fénypontja azonban a’ vasálgy ugoly ókkali-játék, mellyek 
2 0 , 3 0 , 4 0  fontnyi nehézségnek. Csak ki szemeivel látta , képes e* 
nagyszerű sőt óriási cselekvényt elhinni. Nemtudja a’ n éző , mit kell
jen bámulnia inkább, a’ megfoghatlan és soha nem csaló ügyességet 
e ,  vagy pedig azon majd természet fölötti érez erőt, mellyet mutat- 
ványi kívánnak. A’ kis Rappo rendkívüli jelességgel követi apja nyom
dokit ’s köz érdeket támaszt. Motty Samu, furcsa chinai öltözetében, 
igen helyes melléklet az egészhez. Teste mozgékonysága mindent 
felülmúl, mit eddig látni alkalmunk vala. Klischnigg, a’ hires mnjom- 
's béka-szinész , Mottyhoz semmi tekintetben sem hasonlítható. 
E gész testét lágy viaszból alakultnak hinnék. Szóval: állásai minden 
képzeletet haladók ’s teljességgel leirhatlanok. Sp.

P O R T U G Á L I A .
Lissaboni tudósítások szerint igen megnyerő Ferdinand hg. 

a’ ministerek kedvét az által, hogy vezérkara minden tisztjeit elbocsá
t á s ’ négy legidősbön kívül;’s ez t, mint Sa da Bandeirának mondá, 
azért, mivel látta , hogy az ország nem viselhet illy szorult állapot
ban annyi költséget. A’ pénzügyminister azonban Ígéretei által szün
tetni kezdi a’ pénz fogytából származott aggodalmat, nyilatkoztatván, 
hogy minden nehézség mellett is bir annyi forrással, mi szerint a’ 
közhiteit erős lábon megtarthatja ’s ez ország minden szükségei ki- 
elégitésérül gondoskodhatik. Egyezkedés is történt legközelébb a’ 
portugál és spanyol kormány közt a’ Spanyolországban levő sergek  
elmaradt zsoldja kifizetése iránt, mellyet májustól fogva havon
kénti 25  ezer font részletekben kell lefizetni; de azt nem tudni,
h onnan veendik a pénzt. —  ’S ezen álszinü megnyugtatás valóban 
nem is tartott soká. Havren át érkezett legújabb tudósítások bizonyos
nak tartják a’ torrongás legközelébb kitörését, mellyet a’ belemi tör
ténethez hasonlitandónák hisznek. A’ niinislereket, barátaikkal együtt 
naprul napra indulatosban támadozzák meg; az ellenzőség pártja gya- 
rapul, ’s a d. Pedro chartája mellett fiarczolók mind büszkébben 
emelik m fejüket. A’ hadseregnek 9  hónapi zsoldja fizeUetlen, ’s az 
al^bb osztálybeli tisztviselők 14 hónap óta dij nélkül hagyatva’ nagy 
rés*benköntöseiket is eladogaták, ’s ruhállánságuk miatt szégyelljek e ’

M A G Y A R  és E l l  D É L  Y O  U S  Z Á G.
Ó es. k. fölsége f. é. febr. 23ről költ legfens. kézirata által, 

Batthyány Imre gr, Szala megye főispánját ’s a’ hétszemély. tábla 
közbiráját, elhunyt Szilassy József Torna megyei főispán és septem
vir helyébe ideiglenes magyar kir. koronaőrré , a’ törvényes ha
tározatok értelmében kinevezni ; 14ki határozata szerint pedig 
llóthkrepf József nemzeti oskola-tanítót, Pesten, sokévi érdemei te
kintetéből, szalagról függő közép arany érdenipénzzel megajándé
kozni méltóztatott.

Zágrábban múlt hó 23kán a’ megürült zágrábi püspökme
gyében lelki helyettessé (gén. vienriussá,) a’ káptalan Schrott József 
belgrádi és szendrői püspököt választá meg.

E g e r ,  april’ jsóján. Tegnap martz. 3 lkán báró Rémer 
László kanonok ’s egervári prépost elnöksége alatt tartatott Eger vá
rosának tisztújító széke. Csépány János főbíró, valamint a’ három 
jeg y ző 's árvák gyámnokai hivatalaikban most is meghagyattak’s az 
eddigi tanácsnokok megerősíttetvén, a’ három üres tanácsnok-hely
re kijelölés után, Gáhy Antal, Popovics Ágoston és Gramantik Ist
ván; népszószóiónak Petrovics Antal, adószedőnek Matékovics Jó
zsef, gazdasági pénztárnoknak Illés Antal, választattak.

A’ N. Szebenbe hirdetett erdélyi országgyűlésre, a’ Főkormány
szék, ’s kir. Tábla tagjain, vármegyék, székelyszékek, ’s vidékek fő
tisztein kívül, kővetkező birtokos urak kaptak mint k i r á 1 y i h i v a t a- 
l o s ak (regalisták) királyi meghívó-levelet:

B. Apor Lázár, cs. kamarás udv. tan., b. Bálinthit Károly számf. 
k. táb. áss., b. Bálinthit József, b. BánlTy Ádám, gr. BánlTy Dénes cs. kain., 
b. BánlTy János, gr, BánfTy József es. kam. ’s nyugal. főkorm. tanácsos , 
b. BánlTy Zsigmond, Boronyai Gergely tábl. áss., Barcsai János, Bar
csai László, Bedeus József udv. tanácsos , gr. Béldi Ferencz cs. kain . 
gr. Béldi György kam. ’s kincst. tan., gr. Bethlen Ádám kain., id.gr. Beth
len Sándor kain., gr. Bethlen Károly, gr. Bethlen Domokos iktári kam., 
ifj. gr. Bethlen Ferencz kam. ’s kapitány, gr. Bethlen János kam., id. gr. 
Bethlen József, kam., ifj. gr.Bethlen József kam., gr. Bethlen Leopold, 
kam., id gr. Bethlen Pál kam., Berzenczei János kain., Biró József, Bo- 
ér Antal kövesdi, Boér György, b. Bornemisza Pál kam. Bors Barnabás, 
if. b. Bruckenthal József számf. udv. titok., gr. Csáki József kam., id. 
Cserei Elek nyug. k. korín, tan., ifj. Cserei Elek, Cserei Miklós nyug. 
korín, tan., Cserei Farkaskincstári tit., Cserényi Sándor balázsfalvi, Czir- 
jék Dénes kam. kincs, tan., Daczó József, Dónáth Ggyörgy kap.;Dónáth La
jos korm. iktató, b. Diószegi Antal, gr. Eszterházi Nép. János kam. ’s 
ny. udv. tanácsos, gr. Eszterházi Dénes, gr. Eszterházi László kam. ’s 
udv. titok., gr. Eszterházi György kain. , Földvári Ferencz, Gál Domo
kos lyceumi igazgató , Gál János kir. tábl. áss., b. Gerliczi Filep kam., 
udv. ’s kincst. tan.,Gedő József, Gébbel István ny. korm. tan., gr. Gyu
lai Ferencz kam. ’s ezredes, gr. Gyulai Lajos kam. ’s udv. tan., gr. Hal
ler László kam. ’s stat, tan., gr. Haller László kam. ’s vezérőrnagy, gr. 
Haller István, id gr. Halier János kain., ifj. gr. Haller János kain., gr. 
Haller Fei •encz kam.’s cs. k. ezr., b. Henter József, Henter János tábl. áss., 
Hollaki Imre kap., Hollaki Ignácz, Hollaki Pál insurg. őrnagy, Horváth 
P. Dániel insurg. őrnagy, Horváth P.János kain, ’s kap., Horváth P. Mi
hály, Horváth István zsákodi, kir. tábl. áss., b. Huszár József, Heyden- 
dorf András ny. korm, tan., b. Józsika János, kain. ’s b. tit. tan., h. Jó
zsika Sámuel kam. ’s udv. tan., b. Josinczi József, Iszlai László tábl. 
áss. Juhász József kincst. tan., gr. Karacsai Sándor, Katona Pál, fejér 
vári Káptalan, K. Monostori Konvent, b, Kemény Ignácz ny. főisp., b. 
Kemény Károly kam. ’s ezred., b. Kemény Sándor, b. Kemény Miklós, 
b. Kemény Domokos, gr. Kemény József, Kerestes Zsigmond kir.tábl. 
áss., gr. Kornis Gábor kap., gr. Kun Károly, gr. Kun József ny. k. tábl. 
áss. , gr. Kun István, gr. Lázár József gyalakuli, Lemény János foga- 
rasi püspök, Lészai Lőrincz kir tan., ifj. Lészai Lőriucz fogarasi, Lu- 
sinczki Károly ezredes, Maurer László őrnagy, Maurer Mihály, gr. Mi- 
kó Miklós , gr. Mikó Imre udv. titok., b. Miske József kam. ’s titk. tan., 
b. Naláczi István , gr. Nemes Károly , b. Orbán János , Pekri Imre, Pó- 
csa Pál kir. tábl. iktató , b. Radák István , gr. Bbédei Ferencz, gr. Rbé- 
dei János kam., b. Becsei Ádám kam. 's altábornagy, b. löventhali Schai- 
ler Károly , SebessLászló kir. m. testőrségi alezredes, Sebessi István, 
ÍSikó István számf. k.tábl. áss.. Simény Elek, Simény János, Sombor 
András kolozsvmegyVi főbíró, Szabó János kan. ’s apát, és korm. refe
rens, Szabó Józset tavt. segédbiztos, Somlyai János udv. tan., Szalán- 
czi József, Székely János ny, kapitány, Szentiványi József, Szentmar
jai János kir. tan., Szentpáli Etê . Uy tábl. áss. SzentpáliIstván őr
nagy, b. Splényi Károly nyug. kapitány, S.4flcs Károly n. ernyei, k. tábl. áss., 
Strausenburg Dániel ny. korm. tan. ’6*- Teleki Ferencz kam. ’s udv. tan., 
gr. Teleki. Adám Őrnagy , gr. I eleki W * .„ r . Teleki Ferencz kam., 
gr. Teleki Adam, gr. Teiek! Janos kam., id. Sr- T f«ViJózsef kam., if. gr 
Teleki József kam. s udv. tan., gr. 1 eleki Miklós , • Zsig
mond, gr. Tofifi Sámuel, Tompa János, gr. Toroczk&\ Miklós6 b. I V  
roczkai János, Toroczkai Sándor toroczkó-szentgyörgyl, Qer_
gely tart. segédbiztos , Thuri Ferencz tart. segédbiztos, \J§n>u Gás_ 
pár ábrahám falvi , Vájná Dániel pávai, gr. A áss Imre kam., gv. Vas8 
Dániel, b. Vesselényi István kam. ’s ezredes, Zejk Lajos korm. 
cipista. E. H.

A’ közelebb tartandó erdélyi országggyülésre titkos szavazassa! 
követeiknek választották ns. Hunyad vármegye: alispán benedekfalvi 
Be n e d i k t i  Sámuel, ’s galaczi Bu da János; ns. Belső Szolnok vár
inegye; k. tárcsái VV eer Farkas, ’s I orma József; ns. Kuküllő
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járni hivatalaikba, ’s elzárkoztan sanyarognak éhező családjok panasza ■ 
itul százszorosán gyötörtetve. — Múlt hónap elejen azon hir terjedt 
0I fővárosban, hogy JTras-os-lVlontesben lázadás utött ki, s e miatt 
félelem és nyugtalanság szállá meg a’ lakosokat. Azonban csakhamar 
alaptalannak bizonyult a’ h ir; de annyi való, hogy valamelly tarto
mányban nem sokára mégis ki fog ütni.

Az alkotmány változtatási javaslatokat végre csakugyan előterjesz- 
ték a’ cortesnek.Az„Examinador“ szerint ezen uj alakban nem egyéb a 
constitulio d. Pedro chartájának szórul szóra leirt másolatánál, n é - 
melly korlátozással a’ tanácsosak (tehát első kamara!) kinevezé
sében , és az orzágtanács megszüntetésével.

A’ királyné viselés állapotját febr. Etikán hivatalszerüleg nyil- 
ványositák. Sz. György vára és llelem  várkastély álgyui örömlövé* 
seket durrogtatának a’ tudósítás következtében-.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A ’ febr. 2-Lkén benyújtott alkotmányváltoztatási javaslatok fölött 

martz. IBkán kezdődők a’ cortesgyülési vitatkozás. Castro kikelt az 
egész munkálat ellen, melly Spanyolország romlását csak siettetni 
fogná. Kikelt a’ „tanácsos“ nevezet ellen is , mellyel a’ törvényho
zási tagok neveztetnének, m ert úgymond, e ’ név a’ többi közt a‘ ve- 
lenczei aristocratisnmsra emlékeztető. Olozaga ellenben a’ legillőbb
nek találta. Pita Pizaro azt jegyzé meg, hogy a’ vitatkozást az isteni 
segítség megkérésével kell vaia kezdeni ; azután ellene mondott az 
általányos „tiltom“-nak (veto). Azután hosszas, szinte untató viták foly
tak- Másnap azon indítványt tette Lopez minister : függesszék m ég a’ 
vallásmi szóló czikkelyhez e ’ következő pontot: „Egy spanyolt sem 
szabad ezentúl vallási nézeteiért üldözni“ ; egyszersmind kinyilatkoz- 
íatá, hogy a’ képviseleti rendszer alapját a ’ népfölség teszi, ’s hogy 
a’ sajtószabadság a’ polgár első jogai közé számítandó. —  A’ Cuba 
szigete alkotmányi állását tárgyazó viták m ég nincsenek bevégezve.

Mart 1 4riil költ madridi levelek azt mondják, hogy Calatravárul 
lemondtak az orvosok, ’s az ujdon kinevezett ministerelnök Almo
dovar is szabadulni akar már a’ nehéz tárczátul. Utódja gyanánt 
Olozagát hírlik, egyik legelszántabb ellenzést férjfiut. Mendizabal he
lyébe Aívarot hiszik lépendőnek. ’S azon hiedelemben, hogy a’pénz- 
iigyminister a’ I4 k i cortesgyülésben csakugyan le is mond hiva
talárul: nagy számú nép gyűlt a’ terembe. Várakoztában mindaz- 
által megcsalatkozék. A’ ministerek tudósítást vevén már az első 
szerencsés hadi mozdulatokrul, nem sokára általányos győzelmet 
reményiének „ ’s ez esetben tovább megtarthatni vélék hivatalaikat. 
Csalatkozásnk azonban iszonyú lesz,annyival inkább m ertö^követ gyű
lést taría Mendizabal lakában’s folyamodást határozottá3 királynéhoz : 
elégítse ki már a’ közvélem ényt, ’s távolítsa el tanácsából ama’ 
minden erkölcsi tekintettől megfosztott férfiakat.

A’ Courier fran^ais hosszú czikket k ö zö l, mellyben a’ spa
nyol hadviszonyckai, ’s a’ tábornokok viseletét, Bilbao bevétele 
előtt ’s után, egyenként és összeállitólag vizsgálat alá veszi, ’s gyen
geségeket kimutatva élesen korholja. Aztán a’ kormányra fordítja 
figyelmét,’sro32a'ja annak intézkedésit, legújabban Alaixra nézve, kit, 
hír szerint, mostanában hadi törvényszék elibe rendelt állíttatni. Ez ál
tal , úgymond, nem csak végét nem szakítja a’ rendetlenség, 
nek, sőt jobban meggyökerezteti. Az 6 viszonyai, mond továbbá, 
csakugyan szánakozást gerjesztők, mert az ország, sőt talán egész 
Europa nyugalmára nézve olly veszélyes háborút bizonytalan ideig 
kénytelen hozni, halasztani. Nem tűdé használni a’ kormány azon 
kedvezést, mellyel iránta a’ szerencse viselteték, ’s ki tudja, mikor 
leend ismét hasonló alkalma. Jelenleg a’ cortesgyüléssel együtt azon 
munkálkodik, hogy az I8 1 2 k i alkotmányt minél jobban elforgassa; 
úgy látszik egyébirán t, hogy most már nem is az forog kérdésben : 
inkább vagy kevesbbé legyen e népszerű az alkotmány vagy sem , 
hanem hogy általában legyen e alkotm ány; ’s e* kérdést nem M a
dridban, hanem Biscayáhan fogják eldönteni.

Legújabb madridi hirek szerint a’ betegeskedő Calatrava he
lyébe gr. Almodovar, legközelébb kinevezett hadminister, lépett ide- 
ig len , miről a’ cortest f. h. 11 ki ülésében tudósitá a’ kormány.

Mend.izabalt újólag megtámadák , midőn 1 Iki éjjel 1 tórakor 
haza indult egy általa gyakran meglátogatni szokott házbul. Epen ko
csijába akart lépni; ekkor mellé ugráltak néhányon ’s fönhangon 
kiáltók: „S3 a’ m inisterrel, ki inkább angol mint spanyol!“ A’ ko
csis jajveszéklésére két őrkatona sietett oda a’ színház elül, ’s szét- 
riasztá a’ m egtám adókat; kik azonban egy óra múlva ismét megje- 
lentekam a’ház’ e lő tt’s macskazenét tartottak a’ ben lakó tiszteletére.

Mart 1 4kén temették el a’ meggyilkolt Ouesada tábornok 
özvegyét. Midőn a’ szerencsétlen asszony , kire férjérül semmi va
gyon sem maradt, némi segedelem ért Calatrava ministeriumáho» 
folyamodott, egyenesen megiagadák azt tőle, mert, úgymond , a’ mi- 
nisterséghez nem érkezett hivatalos tudósítás a’ tábornok haláláruL 

A N G L I A.
Az alsóházban martz. 15kén négy napi kemény vitázat után az 

egyházi adó kérdésé végre elhatároztatott. Miután még az estve is 
számos szónok beszélt majd mellette, majd ellene: reggeli harmadfél ó- 
iahoi szavazásra került a dolog, ’s 2 7 3  szózat a’ minister! indít
vány melleit volt, 2 5 0  ellene, honnan az 2 5  szótöbbséggel fo
gadtatott el. Az ellenzőfél e ’ sükert nagy tapssal fogadd, mert azt 
a’ ministerség részéről veszteségnek nézte. A’ ministeri lapok ma- 
gokmegváltják, hogy a’ többséget nagyobbnak hitték volna. K özönsé
gesen azt hiszik, e szavazás a’ ministerek állására nézve elhatározó 
leend. A’ True Sun radical la p é ’ tekintetben így ir; „Ilire já r , de

biztos kútfőjét ki nem fürkészhettük , hogy a’ király ’s Robert 
Peel közt beszélgetés történt egy toryministerium lehetséges alakí
tása iránt; azért is a’ szabadelmü választók jó és hű férfiakról 
gondoskodjanak “ —

Az alsóházban martz. 16án Clay ur, Tow er-H am let lon
doni egyházkor követe, indítványt tön, a’ gabona-törvények eltör- 
leszlésére, ’s a rra , hogy engedtessék m e g a ’ külföldi gabona-be
hozás kiszabott vámdij mellett, a’ helyett, hogy mint most, a’ b e 
hozandó gabonának mennyisége a’ honi gabona általányos közép
árához van mérve. Ez indítványra kerekült vita éjfélulánig tartott, de 
szavazáskor 2 2 3  szó lévén ellene ’s csak 8 9  mellette, nagy több
séggel félrevettetett. Ugyanaz alsóházban martz. i í k é n  Roebuck 
így tévé indítványát „ Vixen“ elfoglaltalása m iatt: „En a’ ház fi
gyelmét Vixen ügyére fordítom, (halljuk !) Engedjék meg, ez eset 
körülményit röviden elmondanom. Egy kereskedő társaság egy ha
jói terhelt meg Czirkasszia felé , miután a’ külügy-ministert m eg
kérdező : valljon ő fölsége kormánya ezen ország révei ostromát 
elism érte e vagy sem ? A’ minister a’hivatalos lapra (Gazettere) uta- 
siIá. Ebben ez ostrom-hirdetés nincs meg. Bizodalornmal teljesen 
fölkészítik tehát ezek hajójokat, melly midőn rendeltetési helyére 
érkezik , egy orosz hajó által elfoglaltatik, kap itánya’s legénysé
ge pedig fogollyá tétetik. Ez által a’ britt kereskedők szem élyén s 
tulajdonán a’ népi ’s kereskedési jog  kiáltólag m egsértetett, (hall
juk!) Szükség már most tudni, valljon ő fólsége kormányának ama’ 
tenger-part-vonal ostroma Russzia részéről hirül adatott e vagy 
sem ? Az orosz kormány , mint hiszem , azzal menté magát, hogy 
a’ cserkészi (czirkasszi) határ a’ drinápolyi szerződés által adatott n e 
k i, ’s V ixen az orosz vámszabály ellen vétett. E z nem áll. (hall
juk!) Az orosz kormánynak nem volt joga úgy cselekedni, mint 
■cselekvők. Europa csendét csak úgy tarthatni fen továbbra is , 
ha szilárd , nyílt ’s bátor politikát követünk. Ha az orosz czár A n
gliának háborút bátorkodnék üzenni, épen nem kétkedem, hogy 
az orosz lobogó még május előtt valamennyi tengerről elenyész
nék. Az eset fontos; mert hogyan! az orosz kormány tehát olly 
vastagon ’s jogtalanul sértegesse e a’ britt kereskedés jogait, ’s e* 
bántalom büntetlenül múljék el? Az orosz kormány csak mázolt 
vadság, melly a’ müveit Európával csupán csekély kapcsok által
van összekö tve .-------- —  Fájdalom , Anglia népének csak gyönge ’s
gyér képviselője van e ’ parliamentben, ’s azon férfi nem leges (ne
gativ) tartása, kire a’ külügyek intézete bizva van, nem méltó nagy 
nem zethez.“ A ’ szónok ezután az egyesült statusok példájára utal t , 
melly kereskedése legkisebb sérelm ét soha békésén nem szíveli el. 
„A ’ helyett, igy folytatá tovább, hogy olly dolgokba bocsátkoz
zék, inellyek őt nem illetik, ’s jegyzőkönyvekkel viseljen háborút 
(kaczaj,) a’ ns lordnak (Palmerstonnek) azon kérdésekre jobban kel
lene ügyeln ie , mellyek az országra nézve igen fontosak. Nem gya
lázat e , olly félelmes tengeri erővel szemközt mint a’ m iénk , brill 
hajót elvélelni ’s kapitányát és legénységét fogságba vettetni enged
ni anélkül, hogy Anglia csak mocczanjon? En szintolly barátja va
gyok a’ békének mint bárki más; de azt hiszem , hogy ezt nem  
úgy őrizhetni m eg , ha az orosz kormány minden önkényes tettei
ben vakon ’s alázatosan megegyezünk. Azért is javaslatba hozom , 
adassanak elő kivonatok a’ ház asztalára azon egész levelezésből , 
m elly a’ britt és orosz kormány közt a’drinápolyi szerződésre, úgy 
szinte a’ fekete tenger ostromára nézve előfordult“. E w a rt: „En 
is békeszerető vagyok, mint tisztes barátom ; de azt a’ kormány 
csak szilárd és bátor föllépéssel tarthatja főn. Vixen elvételét sehogy 
sem jogosíthatni, ’s a’ törvénytelenség még öregből az által, hogy 
a’ hajó martaléknak nyilványitlatik. (Halljuk!) Ha a’ ns lord vissza
re tten , itt elszántan föllépni: Russzia az egész fekete-tengeri-ke- 
reskedést bizonyosan elfoglalandja ’s onnan minden idegen hajót 
távol tartand.“ Codrington admiral csillapítani ügyekszék a’ vita 
hevét azon nyilatkoztával, hogy Oroszország, a’ megbántott Anglia 
ellen nem állhatná ki a’ harczot, ’s hogy az orosz ezár szem élye
sen ugyan nem törekszik birodalma nagyobbitásán, hanem csak 
a’ nem zet sürgető ohajtásinak enged, melly Törökország birtoká
ra vágyik, ö  a’ moszkákra vadság ezimzelét nem akarná alkalmaz
ni, *s a’ t. reményli azonban, hogy a' ns lord a’ kívánt kimutatáso
kat nem ellenzendi. Palm erston: „M eg kell vallanom, soha külö
nösebb dolgokat nem hallottam, mint a1 miket Roebuck ur előhozott. 
A ’ tisztes tag azt kérdi: elismérlük e az ostrom ot? En határozottan 
felelek: Igen is , elismértük; sőt még azzal toldom, hogy a’ ki a’ 
kormányt arra akarná bírni, hogy azon elvet kétségbe hozza, melly - 
nél fogvást az ostrom elism ertetett, Angliának legveszélyesb ellen
sége volna. De olly pillanatban, midőn olly dolgokrul foly az al
kudozás , miknél végre is békéről vagy háborúról van szó, czél- 
iránytalan lenne a’ háznak előleges vitára kelni. Kötelessége igy 
e ’ tárgyal kizárólag a’ kormányra bizni. Én m egism erem , hogy 
Bell urat a’ Gazettere utasítóm; de máskép nem tehettem. K étség
telen, hogy m ég a’ leggyöngébb nemzetek jogait is tisztelnünk kell, 
’s a’ leghatalmasb status részéről sem kell bosszantást ’s méltatlan
ságot elszenvednünk; valamint az is kétségtelen, mikép Angliának 
annyi hatalma van, hogy a’ legnagyobb statustól is nyerjen e lég
téte lt, ha m egsértetett tőle. Mi az orosz kormány ellen intézett 
azon vádat ille ti, hogy nem tartá meg azon Íg é re té t, melly sze
rint az ottonían birodalom legcsekélyebb részét sem  fogna határi
val egyesítni, megvallom, e ’ vád nem alaptalan. Azonban most \  i- 
xeu ügy érül nem akarok bővebb részletbe bocsátkozni, » csak 
azt mondom, hogy a’ kormány nem ism er tnagasb ezélt, mint fen-



tartani a’ nemzet érdekeit, ’s elismeri, hogy a’ fenforgó kérdés 
igen fontos; de bizonyos politikai tekintelek azt ohajtatják velünk, 
hogy előleg a’ kivánt oklevelek közül egyetlenegy se terjesztes
sék elő. Reményiem, a’ ház nem fogja sürgetni.“ M aclean; „Csak 
arról van s z ó : valljon a’ drinápolyi szerződés adott e jogot az 
orosz kormánynak a’ czirkasszi partokat ostrom lani, vagy sem ? Az 
orosz kormánV e’ kérdést elsőben is egyszerű csemp-kérdésnek 
vévé, igy szól a’ sz. pétervári hivatalos lap hivatalos czikke. A zon
ban a1 tetldolgok e’ bizonyítást megczáfolják.“ Lushington; (az e l
ső korona ügyészek egyike) „Az ostromjog valamennyi európai 
nemzet által elismertetett. Ha bizonyos hatalom valamelly határ te l
jes birtokában van, joga is van ez’ országból minden más népet e l
tiltani a’ kereskedéstől, liusszia a porta által történt átengedésnél 
fogva Czirkasszia ura lévén, szabályokat hoza, mellyeket tisztelni 
kelletett volna. Azok létesítésére nézve nem volt szükség azokat előbb 
hírül adnia. Olly pillanatban, midőn minden az alkudozás békés vé
gét rem élheti, teljes joga van a’ ns lordnak (Palmerstonnek) m eg
tagadni a’ kivánt oklevelek előterjesztését, mell^ által az alkudo
zások menete megháboríttatnék.“ —  H u m e: „En a’ ns lord állal 
adott felvilágitást nem tartom elégségesnek. Sajnálom , hogy az 
eredeti indítványt elvesztvén szemei e lö l, nem hívé szükségesnek 
érinteni azon kérdést: valljon Russziának a’ drinápolyi szerződés
nél fogva joga volt e’ Czirkassziát elfoglalni? A’ ns lord annyira 
vitte az óvakodást, hogy még azt is elhallgató, valljon llussziát 
ügy tekinthetni e , mint Czirkasszia valóságos birtokában levőt? A’ 
közönséggel ne úgy bánjék, mint Rell urrak A’ közönségnek jo 
ga van kimutatásokat kívánni a’ külhivataltól. Nekünk tudnunk kell: 
valljon ltusszia vagy a’ benszülöttek halalmában van e Czirkasszia?
’s valljon Vixen ccemp (Schmuggel) miatt, vagy ostrornjognál fog
va véteték eel?R obinson erre  azt m onda, az indítvány csak oda ezé- 
loz , hogy a’ kormány figyelme Russzia szándékira fordíltassék, ’s 
rem én y ié , hogy a’ ns lord azon esetben, ha Russzia eddigi pá
lyáján folyvást megmarad, nem irtózandik olly határozást tenni, m i
nőt az ország érdeke ’s becsülete parancsolólag kiván“. O’C onnell: 
„Nekem úgy látszik, leggyorsabb ’s bátorságosabb mód lenne Rus- 
sziának nyíltan kimondani, ’s tettel bizonyítani, hogy sohasem sza
bad britt alattvalót büntetlen bosszantani R em ényiem , a’ ns lord 
minden esetre a’ hajó teljes visszaállillatását fogja sürgetni.“ Dud
ley Stuart lord; , ,Annak bizonyságául, hogy az ostrom Vixen eí- 
foglaltatásakor lellleg nem állott , az szolgálhat, hogy a’ hajó 3 6  
óráig maradhatott horgonyon háboríttatása előtt; Bizonyíthatom a’ 
ház előtt, hogy a’ hajón semmi hadiszer nem volt ’s terhe sóbul 
és britt kézmüvek mutatványíból állott, (halljuk!) Mielőtt alaposan 
Russzia arról vádolhatná a’ h a jó t, hogy az kereskedési 5s vesz- 
tegléai szabályokat hágott á lta l, veszteg-intézeteket kellett volna ál- 
litania ; ezt pedig nem tette.“ A° ns lord többek közt azt is állít
j a ,  hogy W ellington hg a’ britt követnek utasítást küldött, melly- 
nél fogvást az a’ drinápolyi szerződésnek eilenmondaniá kötelez
tetek  vala. Ez értekezés után Roebuck indítványa szavazásra sem 
kerü lt, hanem elégelvén a’ kimondott nézeteket* as szavazás n é l
kül félrevetteték.

A’ Chronicle Vixeii ügyében hosszú czikket közöl, mellyberi 
elismervén a’ tárgy fontosságát, mivel béke vagy háború lehet a’ vita
tások vége: illő meghányást javasol, ’s flieg  a d  oh j ja ,  hogy nép- 
jogi vitás elvek ’s kérdések, mennyire csak lehe * m eílőztessenek el* 
Következő helyek tüntetik elő nézetét: „O strom jog, elismert os- 
trom jog által Vixen elvételét nem jogosíthatni, ’s ha Russzia csem 
pészeire hivatkozik, akkor azt kellene föltenni előre, hogy Russziának 
azon parthatárra,mellyen Vixent elfogá, joga van; ígen, de bezzeg Pal
merston lord világosan azt mondá a’ parliament előtt, mikép Orosz
hon azon időben, midőn háborúját Törökország ellen eikezdé, nyi- 
latkozványa által önkényleg arra kötelezé magát, —  ’s e’ lekötele- 
zést olly sikerűnek tekinthetni, mint valamelly statustól önkényleg 
adott bármelly nyilatkozást, —- hogy bárminő legyen ’s leendis a’ 
törökháboru kimenete , neki semmi esetben birtoknagyobbitás nem 
szándéka. 0  lordsága tovább 'a* bathi követ azon szempontjával egészen 
m egegyezett, hogy az orosz határ kiterjesztése a’ fekete-tengerpart 
hosszában nem fér meg amaz ünnepéles nyilatkozattal,mellyet Oroszor
szág a’ török háború kezdetén egész Europa színe előtt adott,“ Akár volt 
tehát Törökországnak joga az általa átengedett határra, akár nem, 
annyi világos, hogy Oroszországnak nem volt joga elfogadni az 
engedményt. Oroszország ezen ügy fölötti viták hangjából kiveheti, 
hogy ha kiválhatnék* a’ parliament épen nem volna idegen tám o
gatni a ’ kormányt azon rendszabályokban * mellyeket netán hatá
rozni fogna. Minden tűrésnek is van határa. A ’ háború ugyan nagy 
rósz , ’s remélljük, hogy Oroszország és Anglia közengedékenysé
ge által el fog mellőztethetni. De ha Oroszország az egész Europa 
előtt adott szavának a’ drinápolyi szerződésben fekvő sérelm ét, ala- 

. pul akarná használni egy másik igaztalanság elkövetésére : már úgy 
kétségtelenül Angliának minden elnézése mellett sem fog hiányzani 
sem akaratja,sem hatalma, önmagának igazságszolgáltatásra.

A’ londoni hírlapok az elkülönítő törvényjavaslat m egbukiá- 
ró l a’ franczia követházban] sokszorosan, de mindig helyesíőleg é r 
tekeztek ; a’ ministeri M. Chronicle e ’ halározatát a’ követháznak a’ 
júliusi zendület óta legfontosbnak állítja, ’s a T

Az angol-christinók hadveszteségéröl Ernani mellett, mart. 
20an  érkezett a’ hir Londonba, még is olly nagy megindulást okozott, 
hogy a’ spanyol pénzkelet tüstént száztol öttel csökkent. A ’ tory la
pok kem ényen kikelnek, mint várni lehete, a’ ministeri politika ellen

Spanyolországra nézve, a’ ministeri lapok pedig a’spanyol táborno
kok féltékeny irigységének tulajdonítják. Az alsóházban e’ napon , 
martz. SOkán, Maclean kérdést tön a’ m inisterekhez: valljon érkezett 
e a’ ministeriumhoz a’ hirlett veszteségről tudósítás? Russel lord m en
té magát, bogy a’ külminister távollétében a’ tárgyról semmi választ 
sem adhat,  de kéri a' közbeszóló tagot, halasztaná el eziránli k é r
dését a’ következő napra , midőn Palm erston lord bizonyosan j e 
len lesz. —

Martz 15én meghalt Londonban Canning minister özvegye, 
John Seolt tábori őrnagy leánya. —  IV. György király viscountes- 
si .méltóságra em elte őt. Egyetlen íija , a’ mostani viscount Char. 
John Canning, ki eddig mint lory az alsóházban ü lt, már most 
felsőházi tag leszen, —

Martz. IGán reggel a’ keletindiai házban John Löch urat 
a’ keletindiai társaság alelnökét bizonyos Kearney nevű gyilkos 
szándékkal megtámadta. Kearney t. i. beszélni kivánt Loch úrral,
’s midőn vele a’ mellékszobába lépett, egy kést rántott elő , minőt a’ 
malayok hordani szoktak, ’s az alelnöknek agyán ’s arczán kél se 
bet e jte tt; segély-kiáltására több személy futott e lő , kik a’ gyil
kost m egragadták, ’s a’ Manssionhouseba vitték. Az o rvosa’ sebe
ket nem tarlá veszélyeseknek. A ’ lordmayor azonnal kihallgnlá a’ 
gy ilkost, ki halvány orozó, de különben nyugott. Körülményes 
vallomása lényegesen imez : 0  a’ birman háború alatt a’ keletin
diai társaság seregében szolgált,’s azt hitte, hogy a’ háború vég- 
rejuttával elm ellőzték, holott előmozdítást érdemlett volna. Folya
modván Bentinek lordhoz, K-elelindia korm ányzójához, az őt h á 
rom évig lengette Ígérettel, végre azt határozta el rá nézve, hogy 
Vagy ismét szolgálatba lépjen a’ seregnél, vagy Angliába térjen vis
sza. Angliába visszatérvén, W ellington hghez folyamodott, ki azon 
választ adá neki ,  hogy saját költségűi újra Indiába kell visszamen
nie. Kearney azzal nem elégüli m eg , hanem Astell úrhoz, a’ k e 
letindiai akkori alelnökhöz ment, kitől gorombán fogadtatván, azt 
esernyőjével a’ földre sújtotta, ’s azért is hat hónapi fogságba vet
tetett. innen kiszabadulván, Indiába m en t, hol Bentinek lord ellen 
ejtett fenyegetései miatt 12  hónapos fogságra jutott. Midőn ebbül 
Bentinek lord távollétében kiszabadult, Charles M etcalfhoz,mintideig- 
Jeni helyettes kormányzóhoz folyamodott. Kearney ettől segélyt 
kapott, de az Auckland lordnak Indiába kormányzókép jöttekor m eg
szűnt, miért Kearney ismét Angliába tért vissza. Minthogy itt sem szűnt 
meg a’ keletindiai házat háborgatni, tudaták vele kéz a la tt, hogy 
ha zaklatásitól eláll, íijáról gondoskodni fognak. Mil Kearney elfoga
dott azon reményben, hogy majd rá is csak terjed a’ gondoskodás. 
Fiját a’ szegény ekházába akarók venni, m ibenő mindazáltal m eg nem 
egyezett, hanem azon esedezett, hogy íija a’ kalauzok közé ta
nulónak vétessék föl, mit ekkor m égis ígértek ugyan, de öt hé! múlva 
azon kedvetlenitő határozást vette, hogy nincs üres hely. „ így  vég
sőre ju tván , úgy mond, ma reggel a’ keletindiai házba m entem , ’s 
az alelnökelé bocsáttattam. Nem vala szándékom őt megsérteni. Csak 
intettem, hogy tenni fognék valamit, ha az adott Ígéretet nem te lje
sítik. Az alelnök igen durva módon fogadott és személyesen boszan- 
tott. En azt mondám neki, hogy igazságot keresek, <> pedig engem 
gazem bernek nevezett. E rre  azt nyilványítám, hogy kés van nálam, ’s 
ő azt kérdé tőlem : tán megakarom őt gyilkolni. N em , úgy mondék, 
én nem akarom ön t m egölni, de háborgatni igen. M inthogy a’ kést 
kezem ben megpillantotta, megragadó k aro m a t,’s a’ kést torkom fe
lé ügyekezett irányzani; ’s valóban két vágást kaptam is nyaka
mon. (Itt megmutató sebét.) E rre  azt hittem, hogy éltem veszélyben 
forog, ’s elszántam magamat önvédelemre. Küzdénk egym ással; ő 
a’csöngetyüt akará megrántani, én pedig azt gállani, ő e lese tt, én 
fejbe döfém. —  Erkölcsi tanítást akartam neki adni, hogy se ő , 
se más senki, embertársával úgy ne bánjék, mint velem bántak. 
Ö rülök, hogy nincsen súlyosan m egsebesítve, de ha őt valóban 
megöltem volna is , lélekisméretem semmi szemrehányást sem 
tenne. Olly cselekvésre bírni szándékoztak, melly engem megböcste • 
le n itő , ’s Angliából elvitetéseinet maga után húzandó lenne. De 
ezerszer készebb vagyok m eghalni, mint London utczajin koplalni. 
Nekem mindegy , akár mi történik velem. En őket szóval is írásban 
is intem viseletjök következéseire nézve, ’s inkább háláit szenvedek, 
mint eddigi fájdalmimat.“ E rre visszaviteleit börtönébe. —  Közönséges 
az öröm, hogy Loch ur, ki külői ben igen tiszteletre méltó férfi, a’ 
gyilkos megtámadástól megszabadult. Kihallgatás után a’ keletindiaí 
házból őt is elvitték szállására.

Holland lord minister a* „parliamentreform marlirai“ nak 
emelendő em lékre szinte aláirt, ’s adakozását Hume úrhoz, mint a’ 
biztosság elnökéhöz intézettnyilt levéllel kiséré, mellyben a’ vállalat 
czélját dicséri. —■

F R A N C Z I A Ö R S Z Á G .
A’ Jour, des Débats szerint a’ statuslanács a’ pecsétőr elől

ülte alatt összegyűlt martz. 21 kén, ’s arról tanácskozékí valljon a- 
iaposan nyilványilhatni e ,  hogy a’ párisi érseknek 1 8 3 7  martz. 4 ki 
’s m egyéje minden lelkészeihez elküldött ellenmondásában azon tö r
vényjavaslat e llen , melly szerint az elrom lott érseki lakhelyet eli
degeníteni szándék, visszaélés van. ’sa’t.

A ’ pairkamrában martz. S í k é n  egy folyamodás nagy párt
fogásra talált, mellyben bizonyos Desloges ur olly törvényt ki
vánt, mellynél fogva mindazon képek áruitatását, ’s olly színmü
vek előadatását eltiltatni kiváná , mellyekben a’ külön vallások le l
készei méltóságukhoz ’s a’ valláshoz nem  iilő alakban jelennek 
meg. A’ biztosság, és belminisler azt n) ilványitották, hogy a’ mos-
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tani állapot eléggé biztos , mindezekre vizsgálat van rendelve. De 
a’ kamra e’ folyamodás mellett nyilatkozott, ’s nagy szótöbbséggel
a’ belministerhez utasiíá azt. —

A ’ követházban martz. 22kén  felolvastatott az algieri költ
ségbiztosság tudósítása, melly? miután majd a’ korm ány, majd Clau- 
zel marsai hibájit említi, azt állítja: hogy a’ kormány Algíerral föl
hagyni szándékozik, ’s minden rendszabályiban ingatagul viseli 
magát.—  A’ Clauzel marsaitól ön m entségére kiadott röpkeirat épen 
azon napon jelent m eg, mellyen a’ követházban az algieri költ
ségbiztosság tudósítása felolvastatott. 0  abban egyenesen arról vá
dolja a’ kormányt, hogy az éjszakafrikai birtokkal föl akar hagyni,
’s minden rendszabálya oda mutat, hogy az nem marad Francziaor- 
szág birtoka. A’ constantinei szállítvány hadra nézve, mellyet bőveb
ben fölvilágit, azt állítja, hogy a’ korm ány, adott Ígéretét nem aka- 
rá megtartani. Thiersen kívül valamennyi minister ellene volt, ’s 
mégis Nemours hg megérkezte után többé az expeditiót a’ segédfor
rás-hijányi mellett sem lehetett elhalasztani.

A ’ Moniteur meghatalmazást közöl egy tengeri biztosító e- 
gyesületre, meliy „Lloyd franeais“ nevezet alatt alakult. — A’ k e
reskedői csarnokban azon hir szárnyalt, hogy a’ kormány új katona
összeesküvést födözöít fel. —  A’ vámigazgatóság körlevelet bo
csátó minden határvám-hivatalhoz, zsebpiszlolyok behozatását kemé
nyen tiltót. —  M. Leu kastélyt, az utólsó Condé utolsó lakját 
Feuschérs bárónő Fontanil óracsinálótul 6 0 0 , ezer fr. vévé meg. —  
Amiensben múlt hó la k é n  a’ Moniteur szerint némi zavargás volt 
a’ városi eleségvám (droits de 1’ octroi) felszöktetése m iatt, mit a* 
maire ’s helyhatóság kérelmére, kir. parancs a’ külvárosokra is kiter- 
jeszíe. A’ csend azonban rövid idő múlva helyre állott.

A ’ hannoverai lap következőleg ir Berlinből: „Miután Kamptz 
tilk. statusminister e’ hó iO én küldetéséből visssza érkezett Schwe- 
rinbe, itt már nem kétli senki Ilona M eklenburg-Swerin hgasszony 
egybekelését a’ fr. korona-örökös Orleans hggel. Bresson, az itteni 
udvarnál tartózkodó franczia követ, érdeme e’ házasság létrejö- 
v ése , kinek alkalma volt háziasságában ísmérni m eg a’ hgasszonyt, 
’s a’ franczia koronahgnek csak szerencsét kívánhatni e ’ kötendő fri
gyéhez.

A ’ Moniteur szerint Abbé de Pradt martz. 19én  reggel 1 0  
órakor meghalálozoit. Paris érseke, kit magához hivatott, az éj egy 
részét nála töltötte. —

Martz. 20án  reggel azt vették ész re , hogy a’ vendómei 
oszlopot számos borostyán-koszorú és virág ékesité. M ég azt is 
mondják, hagy valamelly személy fölmászott az oszlopra, ’s egy 
nagy bottal nagy virágkoronát tűzött a’ császár kis kalapjára. Az 
erősen fútt szél azonban lesodrá azt. Egyébiránt semmi tolongás 
sem volt. —

Az Echo de la Haute Marne levelet közöl Demongeost úrtól, 
ki a’ léghajó-igazgatásra szolgálható eszközök feltalálásában munkás. 
E ’ levelében azt mondja Bemongeot, hogy emlékirattal a’ kereske
dési ministerhez folyamodott, mellyben eszm éjét e’ tárgyban bőven 
fejtegeti, ’s attól szabaditékot is nyert a’ léghajó-igazgalási eszköze 
találmányára. .„M ost, így végzi levelét, az első léghajó fölkészité® 
sén dolgozom, melly a’ levegőt Francziaország fölött minden irány
ban áthasitandja, ’s m egbizonyüandja, hogy gőz által hathatósan 
kormányozhatni a’ léggőzhajókat, ’s intézhetni a’ légutazásokat. E ’ 
rendszer a’ term észet legegyszerűbb törvényein alapul, ’s könnyen 
létesihető. —

Néhány nap előtt Parisban a’ rendőrispáni lak egyik ké
ményében tűz ütött ki. Jegyzőkönyvbe vétetvén föl a’dolog, az ispán 
az egyszerű rendőrség elé idéztetett, melly őt a’ kém énysöprésröl- 
gondoskodás elmulasztása miatt birságra Ítélte. —

N É M E T O R S Z Á  G.
Dessauban martz. 18kán az összes Anhalt-Dessau hgség 

számára uj vitézrend juta lé tre , úgymint: „Medve Albert“ rende. 
E z három osztályból álland, nagy, közép, és kiskeresztesekből, 
mellyekhez mindenkor m ég egy arany és ezüst érdempénz ada
tik. A ’ rend nagymestere mindenkor az összes herczegi házieg- 
idősbike Jeend.

A’ kasseli lap következőt je len t: „Szom orú eset fordult 
elő itt martz. IS k én  estve, mellyet közönségesen fájlalnak. Egy 
itteni munkás, különben tisztes polgár, és családalya, Krause kőm ü- 
ves-í'elügyelő, a’ színházban, mások szerint onnankijövet, kemény szó- 
vitába vegyült bizonyos fiatal pattantyús tiszttel, mellynek következ
tében a’ patt. tiszt Krause urat, ki nője 7 nénje és sógora kísé
retében szállására téri, még egyszer feleletre vonta. Itt a’ dolog 
annyira ment, hogy a’ tiszt kardot rántván, Krause felügyelőt m eg
sértő , ’s czombján a’ főeret átmetsző, a’ testőrségi téren. Krause 
füstint a’ testőrségi őrházha vitetett, de midőn az orvosok oda é r
keztek, már késő volt. Krause kisérőji is m egsebesittettek a’ vitaj- 
ban, de mint hallani, nem épen veszélyesen. A’ tisztet azonnal befo- 
gák. Az őrségi törvényszék a’ nyomozást már megkezdé. Mint 
mondják, Krause halálának h ire , kiről a* tiszt csak azt h ivé, hogy 
m egsérté , szörnyen megdöbbentő.

A’ Carlsruheban nem rég talált hontalan gyerkőcze, kiről a* 
nyilványos lapok már is úgy beszéllek , mint valamelly második 
Mauser Gáspárról, e ’ szerepét játszani csak hamar m egszűnt, miután 
a” rendőrség nyomozásai komolyabb irányúak kezdenek lenni. Meg-

Szerkeszti H e l m e c z y ,

vallá tehát, hogy ó szökevény inasa egyjmainzi ezüstmüvesnek ’s 
hja egy ottani kézművesnek.—-Szárm aztáról telt vallomásai, azoknál 
kiket el tudott ámítani, hitelt nyerhettek, azon körülménynél fogva, 
m ert nyelvekben és hangászatban több mint közönséges jártasságú. —

Stuttgarti lapok e ’ hó 24röl következőt Írnak: 1833k i sept. 
jutalomkiosztáskor Schumacher Keresztély m esterséges köszörűkö
vei nyerék a’ chemiai jutalmat Bietigheimben, ’s használhatóságuk 
miatt mindinkább tetszést nyernek. A’ term észetes köszörüköveke t 
nagyrészint erek barázdálják keresztül, idegen részekkel kevervék,
’s ritkán hasonlítnak egym áshoz, mivel jóságuk csak eseményi. A’ 
m esterséges köszörükövet ellenben egy anyagból alakítják, melly 
megföst*-tvén, szorgalommal vegyíltetik. Az igy készült anyag ke- 
menczébe jő meghatárzott nagyságú darabokra idomittatva, ’s a’ tűz 
annyira növeltetik, hogy minden kő-anyag folyásnak e red , ’s eg y 
mással összevegyül, mi állal igen egyenlő tartalmúvá forr. Ezután tüstint 
minden oldalon kiköszörülletnek az illy kövek. Ha egy illy m estersége
sen alakított kő széttöretik,Fáthatók’s tisztán kiösmérhetók azezerszer- 
leg összeszoritolt ’s mégis kitűnő apró fövényszemek.. E ’ kövekkel 
olly jől köszörülhetni, hogy ráspoly helyett is használhatók, ’s a’ 
legtompább kés is , minden kissé keményebb dörszölés állal, élesre 
fenhető rajtuk. E ’ köszörűköveknél vizet nem szükség alkalmazni, 
csak használatuk előtt félórával áztassák be. Egyébiránt e’ köveket k e 
ményebbre vagy puhábbra ég e tik , mint azt különböző használatjuk 
kívánja.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A ’ jövendő örökülés iránti alkudozások az aegyplusi alkirály- 

ságban így állnak : A’ török díván Mehemed-Alinak azon ajánlatot 
tévé , hogy átengedi neki örök időre Syriában az acrei ’s damaskusi 
basaságot, magának azonban felső Syriára ’s az adanai kerületre 
minden jogot föltarlván, melly utóbbiakból az általa húzandó haszon 
évenkint megszüntethető legyen. Ez engedélyért, az előbbi 16  
millió piaszternyi adón kívül, m ég pótlékul 8  millió piasztert 
(2 ,0 0 0 ,0 0 0  fr.) kívánt a’ porta. Mehemed Ali, meg lévén szokva 
kívánni’s kivánatit teljesítve látn i, ez ajánlatot nem eléglé, ’s fél- 
benszakasztá az alkudozást azon nyilatkozással, hogy, inkább kí
vánja mostani helyzetét tovább fentartani! Erre a’ török követ ajánl
kozók. követelésit Konstantinápolyban újra előterjeszteni. Sárim , ki 
decem ber végével érkezék oda, januar utolján ismét vissza utazott 
Alexandriába. A’ kérdés tehát m ég nincs eldöntve, ’s a’ török kor
mány kiszámolt késkedése, az egyezkedő pártok kölcsönös bizal
m atlansága, ’s európai befolyások, m ég hihetőleg továbbra is ha
lasztják. A’ kifejtéstől függ a ’ keleti béke , ’s Francziaország , m el
lyet annak fentartása é rd ek e l, köteles eszközlésében munkás részt 
venni. Francziaországra nézve t. i egészen más érdeke van e’ tárgy
n ak , mint Mehemed AJi ö rö k ü lése ;’s ez érdek amaz aráb törzsök 
jövendőjét illeti mellyet 1 7 9 9 b en  Nil partján ’s Carmel hegy tö 
vében, 1830ban pedig Atlas lapályin létre hozott.

A U S Z T R Á L I A .
M oore ur m. évi májusban 9 0  mérföldnyi utazást tön éjnyu

gati irányban Perthböl a’ hattyufolyam mellett, ’s egy más folyóvizet 
fedezett föl,mellynek túlsó partján buja tenyészetü növényélet terült 
e l , valameddig csak szem láthatott. E gész a’ tóig utazá keresztül e ’ 
tartományt, mintegy 8 0  mérföldnyire, ’s egyikének találá, eddig a’ gyar
matokban legjobbaknak ismértek közül. T izenegy napi távullét után is
m ét vissza tárt, mert egy render's benszülött kíséretében, nem hivé taná
csosnak a’beljebb nyomulást. A ’benszülöttek, kikkel találkozók,barátsá
gosan viselteiének iránta, ’s abból, mit tőlük kiludhata, azon következést 
vélte vonhatni, hogy a’ tartomány belsőjében olly állóvíznek kell ta
láltatni, mellyetnagysága m iatta’ tartomány véghatárának tekintenek 
a’ benszülöttek. Tudósításaik szerint a’ viz árja éjszakról dél felé hul
lámzik, Visszatérte után mások is értesítek, mi szerint a’ benszülöl- 
tek csakugyan egy a’ tartomány beljében találtató sóstórul beszélnek, 
melly, mint m ondák, olly nagy, hogy egy Ratal em bernek , ha azt 
körüljárni akarná, hajszálai megőszii'nének, mielőtt azon ponthoz é r
ne ism é t, mellybül elindult. Mondják továbbá, hogy sok folyam esik 
be le , a’ hullámok magosán hánykodnak, ’s partjai fővényesek, mint 
a’ tengeré. M oore urnák engedelm et szándéka kérni a’ korm ányzó
iul e ’ tó fölkereshetésére. Mennyiben a’benszülöttek utasításiból ki
vehető, a’ tóig mintegy 4 — 5 0 0  mérföldnyi utat kellene te n n i, mi 
egyes ember költségivei eszközölhetetlen. Mivel azonban a’ tárgy 
nemcsak a’ gyarmatra nézve, hanem földleirási tekintetből is fontos, 
M oore véleménye szerint, minden esetre m egérdem lőié a’ földlei
rási társaság ügyeimét.

E  L E  G Y  H I R.
Boroszlóban egy Bernstein nevű zsidó óracsináló, azon tila

lom következtében , inelly szerint zsidó gyermekeknek nem szabad 
keresztyén neveket adni, leányát B ernstein Vesta, Juno, s te re sn ek  
nevezé. Ag. Z. .

Egész Németországban jelenleg Gőő fo yóirat jelenik meg.
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F O G  L A L A T :  Magyarország (kinevezés; József kir. főiig-, nádorunk betegs. orvosi közlemények; honi ipár; Dubinszky M. f  különféle;) Portugália (örvendezés; 
nyomorúság; uj fordulat sejtése; kisded-óvó intézetek Lissab onI>an.) Spanyolország (Evanslevele Bsparterohoz a’ hernani veszteségéül; st. sebastiani viszál- 
kodás; Madrid állapotja ’s a’ -ininisterség helyzete; a’ Globe menti Evanst; ennek felszólítása katonáihoz, harcz-vágy; d. Carlos tábora; Espartero és Sara 
field mozdulata; Mendizabal különös ötlete ’s a’ t. Francziáország (Clauzel marsai röpkeirata, Baude és a’ párisi lapok ’s a’ t.) Anglia (alsóházi munkálatok; 
a’ M. Fost zúgolódása a’ spanyol ügyek miatt; különféle.) Németország (tartomány-gyűlési indítványok ’s viták; Gölhéuck állítandó emlék ’s a’ t.) Olaszor
szág. Németalföld. Oroszország. Amerika. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkclct. Dunavizállás. Budai 's bécsi lotto.

M A G Y A R O R S Z Á G .
ő  cs. k. fölsége f. é. mart*, lö k i határozatában Popovit» 

Razil énekl<r) kanonokot az eperjesi egyesült görög káptalannál, 
munkácsi egyesült görög püspökké méllóztatott nevezni.

B u d a p e s t  april 7kén. Nagy fájdalommal írjuk, hogy Nádo
runk ő cs.k .fen ség ee’hó lén , veszélyes m áj- ’s mellgyuladásba esett, 
mellyrül köv. orvosi közlemények jelenlek meg. Első tudósítás a’ beteg- 
s é g 5iknapjáról: „0  cs.k.fensége az elmúlt éjen kissé többet aludt,mint 
az előbbiben, de nyugtalanul ’s félbenszakasztással a’ folyton tartott láz 
növekedése miatt. Jelenleg könnyebbülést érez ö fönsége,de a’mellfájás 
’s a’gyulaszló ingerlő állapot még folyvást tart, azonban nem erőseb
ben, mint a* múlt éjjel. Budán, april 5én 1 8 3 7 .“ 2ik t. 6 ik nap. „ 0  
cs. k. fenségének szaporodott köhögés által gyakran félbenszakasztott, 
’s a’ láz nagyobbulta miatt igen nyugtalan éjszakája volt, a’ láz egyen
lő erősséggel tart. Budán, april 6 án 1 8 3 7 .“ 3ik t. 7ik n. „Ő cs. k. 
fönségeez éjt nyugodtabban tölté, jelesen pedig éjfél után hosszasbb 
ideig nyugodtan aludt, mire könnyebbülést érzett. Reggel 6 órakor 
ismét megjelent ugyan a* láz , de nem olly erős m értékben, mint 
eddig. Budán , april 7én 1 8 3 7 .“ 4ik t. 8 ik n. „Ő cs. kir. fh. nyú- 
galmasb éj után könnyülve érzi magát. Budán , apr. 8 án 1 8 3 7 .“

Honi ipar. H o f f m a n n  L a j o s ,  zombori (B ácsvmgyében) 
kézmügyártó, a’ közöns. udv. kamrától öt évi kizáró szabaditékot 
nyert egy uj találmányára, melly szerint tökbül jegedzett ezukrot 
készíthetni, mi azon elsőséggel bír, hogy a’ töktermesztés kevés 
fáradsággal ’s költséggel já r ,’s belőle aránylag sokkal több ezuk
rot nyerhetni, mint az eddig e’ ezélra használt különböző nö
vényfajokból.

S z a t h m á r b ó l .  M artzius 25kén  örök nyugalomra szen- 
derült vala Dubinszky Mihály a’ szathmári székes-egyház’ o l
vasó kanonoka, ’s triszkai ap á t, munkás ’s erényteljes életének 
nyolez tizedét haladott korában. Munkás pályáján a’hon* legjelesbb 
érdekére , a’ nevelésre, minden helyzetében érdemdús iparral, ’s 
m ég hamvait is köztiszteletre méltató sikerrel hatott. Iskolá
inkat század-negyednél tovább boldogitá szelid, bölcs, ’s czélsze- 
rü kormányával.

Különféle. A’ mult 1 8 3 6  év utolsó felében, julius Íjé tü l dec. 
fogytáig, P estet 2 4 9 7  lakostól fosztó meg a’ halál. Legtöbb h a
lálozás történt júliusban (568), ’s legkevesebb novemberben (270)^ 
Az összes halottszám közül a ’ sorvadás 3 3 5 , nehéznyavalya 3 3 3 , 
epegörcs 2 9 2 ,  inláz 2 1 8 ,  tüdősorv 16 1  , ’sa’t. életnek vete vé
get. 1 3 4  isméretlen bajban mult ki. Szerencsétlen történet 1 7  élet- 
szövétneket olta el. Holtan született 5. Öngyilkosság által kimúlt 
6 . —  M a r t z i u s i  i d ő  j á r a t .  Tél ’s tavasz kem ény csatát küz- 
dének e ’ hónapban ’s az első végre is legyőző az utóbbit. Tíz
ezer havazott; mi már magában is ritkaság; m ég bámulatosb azon
b an , hogy a’ hó olly sokáig tartott a’ föld’ színén. Ezenkivül k é t
szer havas eső szaporító a’ sara t, kétszer pedig sűrű országos eső 
zuhogott. Egészen tisztán e ’ hónapban csak egyszer láttuk az eget, 
egészen borultan 6 napon; egyébkint inkább borultan, mint tisztán. 
Három erős vihart ’s 8  napon kemény szelet kelle kiállanunk, ’s ezenki
vül 22  napon reggeli’s esti köd neveié bajainkat. 1 4én több helyen 
földrengés volt, mint emliték lapjaink. Á ’ legközelébb mull 12 
évben nem volt ehez hasonlítható martzius hidegségre nézve.

A ’Szepességbenis hasonlagerősködék martzius.Nagypénteken 
január derekára illő szánuton mulat ott a’ kirándulásokat szeretők serege, 
's  több mérföldnyi tért ügethele keresztül. A’ lapályságon most már 
lassudan olvadni kezd ugyan a hó, de a’ hegyeken nem hajlik indu
lásra még. Hirtelen m eleg esőzés áradást okozhatna.

P O R T U G Á L I A .
írják Lissabonbul, mikép a’ királyné viselés állapotának h i

vatalos kihirdetése alkalmakor a’ nép mind azon nyomorúság da* 
czára is  örvendezett, melly nem csak a’ fővárosiakat, hanem az egész 
portugál nem zetet sanyarja. A' lapok irányzatábul azt vehetni k i , 
hogy nem sokára uj fordulatnak kell történnie, sőt, mint rebesge
tik , már ki is van tűzve határnapul april 4 k e , mint a’ királyné 
Bzületésünnepe. A’ Correio szerfölött ep és , mondhatni lázitó czik- 
kelyt közle m ostanában,’s vádoló a’ m inistereket a’ nem zet e lő tt, 
hogy a’ királynét hatalmukban tartják , ’s némileg kinszerítik őt a’ 
kormány rendszabályaiban m egegyezésre. A’ pénzügyminister Írás
beli nyilatkozást kért a’ királynéiul ezen vád megczáfolhatása végett. 
De ez  megtagadó tőle, mivel, mint mondá, minden lapnak joga van 
saját véleményét tudatni ’s védelmezni. *S ez ollyan elv, mellyet 
ő soha sem fog megsérteni.

Lissaboni levelek panaszkodnak azon részvétlenség m iatt, 
mellyel ott legközelébb a’ kisdedóvó vagyis gyámintézet közgyű
lését fogadták. M ég d. Pedro életében állottak ö ssze , a’ királyné 
indítványára, főbb rendű asszonyságok, elhagyatott gyerm ekek szá

mára menedékhelyet alapitandók. A’ szükséges tőkepénzt aláírás 
utján gyüjték össze, ’s 7  igazgatónőből álló biztosságot, ’s ugyan
annyi fölügyelő nőt neveztek k i, az intézet kormányzására. A ’ 
császárnét védasszonyul választók, ’s ő vivé üléseikben az elnök
séget. Az ügy megindításakor nyomban olly számosán járultak 
hozzá adakozásaikkal, hogy 183 5 b en  már három illy intézetet nyit- 
hatának m eg , mellyeknek mindegyikében hatvan gyermeket ápol
tak ’s oktatának. Jelen leg  öt illy intézet áll főn a’ város külön r é 
szeiben. Szegény szülék , kik* élelmüket házon-kivüli foglalatos
sággal kénytelenek beszerezni, ’s e’ miatt gyerm ekeiket magok
ra kellene hagyniok : beadhatják azokat 2  esztendős koruktól fog
va 10  észt. korukig ez intézetbe naponkint re g g e l, ’s este ismét 
elvihetik onnan magukkal. Azonkívül, hogy ott az illy gyerm ekekre 
gondos fölvigyázat v an , nem csak táplálják, hanem oktatják is őket. 
Az igazgató ’s felügyelő asszonyságok váltogatva mindennap m eg
látogatják a’ gondviselésükre bizott in tézetet, ’s ügyelnek, hogy 
semmiben hiány vagy fogyatkozás ne történjék. Ennélfogva min
dentekintetben igen jótékonyak e’ gyámintézetek. —  Evenkint tartat
ni szokott közgyűlése mult febr. ulólján volt a’Collegio dós N obres pa
lota nagy teremében. Az elölülőséget maga az özvegy császárné vitte, 
egész fejdelmi m éltósággal, ’s vonzó nyájassággal. Körűié ült a’ 
7  igazgató n ő , a’ titoknok és pénztárnok. Az előbbi, tudósítást 
olvasott föl az intézetek mostani állapotjárul, imez pedig elő ter- 
jeszté számadásait; azután az igazgató nők ujdon választásához 
fogtak. —  Az ülés nyilványos volt, mint egyébkor is; de a’ szo
kottnál sokkal kevesebb hallgatóság jelent meg, mi oda látszik m u
tatni , hogy az újság ingerének múltával a’ részvét is hanyatlani 
kezd Portugálban.

S P A N Y O L O R S Z Á G . ff
Evans m egverelése Hernaninál csakugyan való hir. 0  maga 

következő tudósítást intéze felőle Espartero tábornokhoz: „St. S e 
bastian, martz. l 6kán. Gróf ur ! Fájdalommal kell je len tenem , hogy 
tegnapi munkálatimra épített rem ényem  nem  teljesült. Kevéssel nap- 
költe előtt foglaltuk el utólsó sánczit az ellenségnek ama’ dombo
k o n , mellyek Hernanit környezik , ’s épen az ellenség általányos 
megtámadásához készülénk, midőn észre ve ttük , hogy a’ tolosai ut 
felül tetem es segédcsapatja érkezik. —  Az tüstint megtámadd az 
egész sort. Három  zászlóalj bal szárnyunk utócsapatjára ütött az asti- 
garragai hídon át; Ez volt a’ p o n t, hol legtöbb erőnk volt együtt; ’s 
ha miéink ama’ három zászlóaljat idején megtámadták volna, igen 
hihető vala m egveretésök ’s hátrálásuk elzárhatása; de az angol se 
regnek az ellenséghez legközelebb állott első zászlóalját olly felelem 
szállta m eg , hogy legnagyobb rendetlenségben rohant vissza a’ 
szomszéd spanyol zászlóaljhoz, mell)' a’ hátrálásban amannak pél
dáját követvén, egész bal szárny ezredei közt elterjedt a’ rendbom 
lás. A’ zavar legnagyobb fokra ju to tt ; csakhamar elhagyó a’ bal- 
szárny az első dombokat, ’s visszavonult a’ se reg  Oriamendi erőssé
gig. A’ jobb szárnyunk elleni támodás még nagyobb ellenerővel 
történt ’s táborszemeink visszavereltek. A ’ sor utolját egy angol 
tengerészi zászlóalj v ed é , ’s csodálatra méltó bátor elszántsággal 
nyomta vissza ez oldalrul az ellenség ismételt megrohanásif. 
-— E kkor a* jobb szárny hátvédét támadá m eg az e llen ség ; de 
az angol segédsereg 6 dik ezrede hátrálni készteté, ’s a’ megszállt 
dombokrul is elüzé. A’ középpont ellen intézett viadal e’ közben foly
vást ta r to tt , azonban, m in tlátszék , hanyatló erővel. A ’ legnyom ó
sabb pontok m ég mind a’ mieink hatalmában voltak , ’s a’ zavarodás 
is megszűnt már egyébkép, hanem az ezredek nagyobb része úgy 
össze volt egym ással keveredve, hogy teljes lehetlenség volt a’ 
liszteknek őket újólag rendbe állitni. E ’ szerint tanácsosbnak gondo
lám a’ visszavonulást, miután az álgyukat beszegfztük ’s Oriamendi 
védsánczit nagy részben lerontottuk. Veszteségünk, hihető, holtban 
és sebesültben 8 — 9 0 0 , az egy oviedoi zászlóaljon kívül, melly egy 
erősséggé változtatott közel fekvő házban körülvétetve önm egadás
ra  kinszerilteték Csak annyi időm van, hogy Önnek jelenthetem , mi
kép bizonyos vágyóké’ csapás jóvá tételérül, mihelyt a’ navarrai had
seregnek a’ parancsnokságom alattival egyesülése eszközölhető lesz. 
Akkor ismét hatalmunkban álland, támadólag munkálkodni “ (Aláír
va) de Lady-Evans. —  Különféle tudósítások különféle módon adják elő 
az ütközet apróbb részleteit, a’ fő tettdolgokrul mindazáltal egyiránt 
beszélnek, ’s dicsérik az angol katonaság vitézségét. Kik a’ veszte
séget legnagyobbnak m ondják, az elhulltak és sebesültek számát 
2  e z e rre , az elfogottakét pedig i ,5 0 0 r a  teszik, ’s ezek közt m on
danak lenni néhány angol tisz te t’s 2 0 0  közvitézt is. A’ lőszer vesz
te sé g , szerintük, 3  haubicz, 12  álgyu, ’s 1 4 0  puskaporos targoncza. 
Szom orú tekintetet nyújt jelen leg  st. Sebastian, mint a’ vert sereg 

.m enedék-tanyája. A* kórházak tultömvék sebesekkel, sőt nyilványos 
épületekben és szabad ég alatt is kelle számukra helyet készitni. A’ 
városba vonult katonaság közt élénk viszálkodás uralkodik. A z  ango*
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lók és spanyolok kölcsönösen tulajdonítják egymásnak vétktil az üt
közet szerencsétlen kimenetét. A.’ fővárosban még e’ hír m egérkezte 
előtt nyugtalanságok történtek, ’s az izgatok egy bikaviadalt akartak 
álltáimul használni zenditésre , mellyet azonban rögtön elnyomott a’ 
katonaság. A’ közönség lecsöndesitése ’s megnyugtatása végett győ- 
7elmi hírekét költött szárnyra a’ korm ány, mi majd annyival inkább 
fölingerlendi az elméket, ha Evans vesztesége tudomásra jut. Általá
ban veszélyes zivatar látszik gyülekezni az országiás fölé Catalonia, Va
lencia ’s Alsó-Arragoniábul. Salamancában hasonlag igen terjedt 
összeesküvést födöztek föl, mellynek czélja volt: a’ carlosziak Ebron 
átvonultakor egész Castiliát föllázitni. Hir szerint, e’ miatt 5 0 0  
személyt fogtak el,köztük számos egyházit ’s jóm ódú földbirtokost; 
név szerint a’ gazdag ’s nagy tekintetű Palacios marquis egyik roko
nát is. Cadiz és Malaga szinte elégületlen, ’s nyilatkozást bocsátott ki 
az 1 8 i2 k i alkotmány változhatlansága mellett. Viloriában nagy inge
rültséget okozott a’ megérkezett veszteségi hir. Halált kiáltozának a’ 
nyomoru tábornokok ’s a’ gyűlölt pastelerok (gúnyneve a’ józan kö
zéplet— juste-milieu -— előmozditójinak Spanyolországba ) ellen.’S e’ 
rivakodás, hihetőleg több más helyen ’s tartományi városban, sőt 
talán Madridban is viszhangra találand.

A’Globe következőlegiraz angol-spanyol had vesztesége ügyé
ben Hernaninál: Az Evans tábor, o : szenvedte romlást azon körül
ménynek tulajdonítják, hogy d. Sebastian tiz zászlóaljnyi segítséget 
vitt a’ carlosiaknak, kik Sarsíield távol tartózkodta miatt szabadon 
munkálhattak Evtftis sergei ellen. Mivel pedig illy módon kétszeres 
haderő ellenében látta magát, nem csodálkozhatni, hogy önmaga 
is elveszté bizalmát a’ győzelem iránt, ’s hogy az illy véletlen meg- 
szaporult ellenség előtt hátrálnia kelle, különösen, ha az előbbi tör
téneteket ism érjük, mellyeknek e’ mostani eset csupán másolata, ’s 
mellyekben a’ spanyol hadvezérek a’ mostanihoz egészen hasonlag 
viselték magokat. Nem igy történt e John M oore szerencsétlensé
ge, midőn Corunába kénytelenilleték hátrálni, ’s az , midőn a’ talave- 
rai győzelemnek minden hasznátul megfosztva látá magát lord W el
lington , sőt olly veszély és sanyaruságnak kelle sergeit kitűznie , 
minőket az Evans tábornok vezérlése allatti britt csapatok évkönyveiben 
is alig találhatni. Együtt munkálkodási igéretoket minden lélekisme- 
reti gáncs nélkül m egszegni; kezdett vállalatokat, ha azok biztos síi
kért igém ének is,rögtön ’s a’ legnyomorúbb ürügy alatt félben hagy
n i; a’ legfőbb nemzeti érdekeket alacsony czéloknak ’s cselszö- 
vényeknek föláldozni ’sa’t. m ég most is szintúgy term észetszerűnek 
látszik a’ spanyolaknái, mint ezelőtt 2 0  évvel. Evans tábornok e ’ 
szerint ugyan arra lesz kénytelen elszánni magát, mit lord W elling
ton cselekedett, azt t. i., hogy Spanyolországban és Spanyolországért 
küzdött, de többé spanyolokkal együtt nem. —  0  hasonlag kinszeritve 
leend csupán saját katonáji erejébe bizakodni, ’s az ügyetlen vagy 
gonosz lelkű tábornokoktul egészen különváltan munkálkodni, kikre, 
fájdalom, jelenleg a’ spanyol hadsereg vezérlete ruházva. Nem hi- 
hellen, hogy ezen „ősszehatólag“ intézett munkálatok sükere Mad
ridban lázadást fog okozni, ’s bizodalmatlanságot és izgást szülni 
az egész országban, ha a’ butaság vagy árulás tanujelei illy szem- 
beszökőleg mulatkozandnak, nem igen várhatni, hogy a’ nép tovább 
is békén n éz ze : mint koczkáztatik az ő sorsa olly férfiak által, kik 
vagy alkalmatlanok, vagy hűtelenek. Hogy d. Carlos valaha nyugton 
megtelepülhessen a’ királyszéken : azt ugyan lehellennek állítjuk , de 
azt nehéz előre meghatározni, milly kísérteteken menend addig még 
Spanyolország keresztül, mig benne ismét rend és nyugalom lesz.“ 
A Globe mentő véleményével egyezőleg szólnak más tudósítások is 
Evans veszteségérül. Sarsíield v iselele , úgymond többi közt egy 
bayonnei levél, ki ha m ég két napi úttal előbbre nyomult volna, d. 
Sebastiant mozdulatlan helyzetbe vala teendő, ’s E sparte roé, ki az 
elhatárzó ütközet pillanatában 29ezer fegyverest munkátlanul hagya 
vesztegelni , majdnem egészen bizonyossá teszi , hogy Evanst föl 
akarák áldozni. Azonban lehet, hogy azon árulásnak rövid idő múlva 
ők magok is marialéki lesznek, mert a’ carlosiak az egyenkénti csa
patokkal könnyen fognak bánni. D. Sebastian ármányos cselt vetett, 
midőn 11 zászlóaljával egészen mellékutra té r t ,  ’s Sancta-IIarbarát 
megkerülve,hirtelenEvans csapatjánakháta mögé termett,’s a’jobb szár
nyat megrohaná. Győzelmöket a carlosiak kegyetlenül használák. 
Irlóztatón vérengző volt a’ hátrálásra kinszeritett angol-christinok közti 
mészárlás. Senkinek nem kegyelmeztek , ’s mint egy carlosi leve
lező írja, nem szűntek meg előbb üldözni, mig bele nem fáradtak.—• 
E ’ szerencsétlen ütközet következtében az egész táborzást elveszett
nek tartja már a’ christinókra nézve a’ főn érintett levél, mit azonban 
m ás, ugyan Bayonnebul martz. 2  Írü l jött tudósítások nem csak meg 
cáfo ln ak , sőt azt a’ reményt nyújtják, hogy egy czélszerűbb általá
nyos megtámadásbul eredő győzelem csakhamar jóvá teendi e ’ m os
tani csapást.

A’ st. Sebastianban levő angol-spanyol katonaság közt 
megszűntek a kölcsönös szemrehányások ’s villongások. Az egész 
hadserget ütközet utáni vágy lelkesíti , ’s ha meg nem szoktuk vol
na már Spanyolországban azt, hogy kedvező előzményekből sze
rencsétlen következményeket lássunk eredni: azt kellene hinnünk , 
hogy a 1 (>ki veszteség homályát egy uj győzelmi dicsőség törlendi el. 
Igazolni látszik ezt Evans napi parancsa’s fölszólitása mart. lOkérüI. 
Bátorítja ebben őket, hogy a’ 10  és I5ki győzelmek sükerét a’ 
iG ki baleset nem semmité meg ’s fogadja: legközelebb ismét alkal
mat adand nekik , újra dicsőséget víhatni az ellenségen. Soha nem 
rettentőbb, úgym ond, a’ katona, mint midőn becsületének m eg- 
boszulása szivén fekszik. Meginti azután a’ tisz teket: szigorun vi

gyázzanak a’ hadfenyitékre; a’ közvitézeket pedig engedelm ességre 
buzdítja, serkentvén őket egyszersmind : mutassák meg a’ legköze
lebbi ütközetben, hogy ők a’ szabadságnak méltó bajnokai. Végre 
fölszólít mindenkit, h ogyha érzelmeiben nem osztozik, ne kétel
kedjék soraibul kilépni, m ert, úgymond, ő csupán azokat akarja 
vezérleni, kik magokat győzelemre szánták el. —  D. Carlos fő tá
borszállása mart. ÜOkán Azunzában (Xavarrában) volt. I). Sebastian 
18kán indult ki Tolosábal Espartero e llen , ki Clorriot megszállva 
tartja. Az idő roszasága iszonyú; ismét tömérdek hó esett , ’s az 
utak majd egészen járhatallanok. Ha d. Sebastian serge Esparterot 
megközelítheti, nyomos következményű ütközetre számolhatunk. 
Iruni tudósítások szerint Sarsíield Ulzama felé vonul 8 —  10 ezer 
főnyi táborával. ÜOkán megütközött valamelly carlospárti csapattal 
’s 4 órai vérengző harcz után elfoglalá I <arainzagaz helységet.

Különféle tudósítások közlik ama’ h i r t , hogy d. Sebastian 
Esparterot /mimózánál nem csak m egközelítette, hanem Goni és 
Castor de Andechaga vezérek hozzájárultával tetemesen m eg is 
verte, m. h. 2 íkén .  E ’ közleményhez a’ Journ. du Commerce azt 
függeszti, hogy valódiságárul már csak azért is kételkedhetni, 
mivel Bayonnebul a’ Phare még 24kén sem említi ez esetet.

Mendizabalnak különös ötlete volt legközelébb : mikint lehet
ne az alkalmatlan kövelelőkltil legkönnyebben szabadulni. Egy fran- 
czia ügyész tartózkodik Parisban, némelly kereskedő házak meg- 
b iztábul, különféle szállítmányért, a’ kormánytól néhány milliónyi 
adósság lefizetését eszközölni. E z ügyben naprul napra bizlatgatá 
ót Mendizabai, mig végre a ’corles is fölszólitá titkos ülésben: elégítse ki 
már ama’ férjfiut. Egy alkalommal midőn ez épen a’megküldendő pénzt 
várta: rendőrtisztek robbantak be hozzá, ’s parancsot mutatának elő 
a’ ministerségtül, mellynek erejénél fogva,mint összeesküvőt, nyomban 
tulszállitandják az ország határin. Véletlenül megtudá ezt a’ franczia 
követ, ’s gyors közbenjárása által kieszközlé elbocsáttatását az alkal
matlan pénz-sürgetőnek. Azon vo lta’követ, hogy kinyomozza: m ely- 
1 yik minister adá ki az elfogató parancsot; de ügyekezete még eddig 
sem sükerült.

A’ Gomez ellen intézett vád pontjai közt van többi közt azon 
vétkesités is, hogy Cordovábul, mellynek lakosi tárt karokkal fogadák, 
félénken elillant, ’s több alkalmat mellőzött el, midőn a’ christinók- 
kal, név szerint pedig Alaixel, győzelmesen megütközhetett vol
na; hasonlag vétkesílik az általa elkövetett zsarlásokat; hogy a’ fő 
hadi pénztárba kevesebb pénzt szolgáltatott mint kellett volna, hogy 
a’ hozzá küldött biztosok előtt nem számadozott ’s a’ t.

F 1 1 A N C Z I A 0 R S Z Á G .
Clauzel marsai röpkeirata ’s állása elbocsaltatása óta nagy 

figyelmet g e r je sz t,’s élénk vitákra nyújt alkalmat. A’M oniteur martz. 
2 2 én  Baude úrtól, Időire m egye követétől, levelet k ö zö l, mellyben 
imez kikel Clauzel marsai röpkeiratában olvasható ezen hely e l
len: „Én nem parancsoltam a’ sérültek elhagyatását, szintolly k é 
véssé seregem  élelm iszereét, Baude ur sürgető tanácslása daczára. 
É n a’ visszavonulást napról napra, lépésről lépésre föntartotlam , 
anélkül, hogy m enetünket egy pillanatnyira siettettem volna, ’s a’ h e
ly e tt, hogy éjjel megszöktem volna, mint Baude ur sürgetve kér
te .“ Baude ur ezen egész hely valóságát tagadja, ’s tagadását Clau
zel marsainak egy 1 8 3 6 . dec. l i lá n  hozzá intézett levelével támo
gatja , mellyben igy ir Clauzel Baudehoz : ,,A’ hadminister jelenti 
nekem nov. 22\k\  sürgönyében, mikép örömmel látta azt , hogy 
Ön szives volt a’sereg munkájinak tanúja,’s veszélyeinek részese lenni; 
egyszersm ind megbíz, hogy háláját Ön iránt kifejezzem. En annyival 
inkább sietek e ’ kötelességem et teljesíteni, mivel képes voltam a- 
zon bátorságot méltatni, mellyel Ön ez expeditio nehézségeit ’s nél
külözésit viselte.“ A’ párisi lapok erre  Clauzeltől martz. 24én  kö
vetkező levelet közlenek : „Paris martz. 23kán 1 8 3 7 . Szerkesztő 
ur! A’ mai lapokban egy levelére találok Baude urnák, mellyben a- 
zon különbségre , melly „ Explication du maréchal Clauzel a czimü 
röpkeiratom egyik helye, ’s egy utóbbi dec. 13kán  hozzá intézett 
levelem közt van, minthogy ez utóbbiban m egdicsértem  bátorságát. 
Én azon munkámban , mellynek egyik vagy több helye Baude ur 
ellenmondásinak tá rg y a , azt m ondom , mikép Baude ur esengve 
arra kért, könnyitenék magamon (de mi alléger), mi nem volt e- 
gyéb, mint egész anyagszeremet elhagyni, ’s egész éjjel m en
n i, hogy az arábok szemei elől eltűnjünk. —  Baude u r, Bonába 
visszatértekor, elfelejlé az expeditio szenvedéseit, ’s azon elfo
gult nézetet, mellyeknek e’ fájdalmas és súlyos napok foly
tában alá volt vetve. Kifejezései ollyanok voltak, minők leheltek 
vo lna, ha ő is úgy, mint Changarnier alezredes ’s több más vi
té z , nem es viselete által a’ szerencsétlenségben magát érdem es
sé tette volna a’ haza iránt. 0  még nem támadott meg engem nyil
ván és rágalmazólag; tehát semmi illetlenséget sem láttam abban, 
hogy az önszeretés gyermekes elégtételét adjam meg neki, é n , ki 
Afrikában, mint mindenütt, csak a’ szerfölölti jóság szemrehányá- 
sit érdem lettem  meg. A’ január 19ki ülésben Baude ur egyene
sen ellenségemmé nyilatkozott, olly vádakat intézvén ellenem, mellyek- 
re  akkor lettem volna méltó, ha az ő tanácsit követtem volna. E n
nélfogva nem tartózkodhatom többé, hogy mind n ek i, mind minden
kinek ne mondjam meg az igazat. En tehát folyvást igaznak állí
tom mind azt ,  mi Baude urat illeti, s nevszeriut azon helyet, 
melly ellen panaszkodik, ’s ha tanúkra és bizonyságokra lenne 
szükség, azok nem fognának híjányzani. Egy magas szem ély, k i
nek nevét illedéki sérelem nélkül a* vitában nem nevezhetem, hallotta 
velem ’s többekkel együtt Baude ur kifejezését Saumahr tábortanyáján .
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a’ visszavonulásnak már első napján, mikor még csak két órányira 
voltunk Conslantinetól távol. Fogadja On ’sa’l.

A ’ lyoni selyemmunkások boldogtalan helyzete, kik az am e
rikai kereskedési viszonyok zavargása miatt kenyér nélkül marad
tak, a’ sajtol élénken foglalatoskodtatja. A ’ király már több száz
ezer frankot adott fölsegítésükre. Jegyzésre m éltó , hogy Lyon
ban a’ munkás néposztály Ínsége ’s nyomorúsága mellett is martz.
1 9 én az ottani takarék-pénztárba több uj betétei történt, mint a’ visz- 
szakivánt fizetések.

A N G L I A .
Az alsóházban martz. 2  lén  31aclean u r , noha Palmerston 

még ekkor sem jelent m e g ,  W ood urat, az admiralitas titoknokát 
megkérdezte : valljon nem érkezett e tudósítás Spanyolországból 
Evans tábornok veszteségéről? ’s valljon igaz e az, hogy Evans tá
bornok Hay lord brilt tengerész katonasága födözése alatt nagy ren 
detlenségben vonult vissza. Wood azt feleié, hogy a’kormány e ’ tárgy
ról még semmi hivatalos tudósítást nem vett. —

Az alsóházban martz. 2 2 é n m egképeztetvén Dudley Stuart 
lord állal, azt feleié Palmerston lord, hogy eleinte szándéka volt ugyan 
Krakóba consult küldeni, de mivel a’ dolog több nehézséggel rokon, 
mint hitte , szándékától eláll E rre D. Stuart lord jelenté , hogy a’ 
húsvéti ünnepek után szóba hozza e ’ dolgot, mire Palm erston azt fe
le ié , hogy akkor majd elő is adandja mind azon okot, mellyek visele
tét ezen ügyben teljesen jogositandják. —

Minthogy Hume a’ britt hajósereg ideiszaporittatását folyvást 
ostromolja, ’s főleg az utolsó előmozdításokat megtámadd, Napier 
admiral az United Service Gazetteben egy hosszú, ’s nyers levelet 
intéz Middlesex tagjához (Huniéhoz), ’s abban többek közt a’ mindig 
növekedő orosz tengeri erőre m utat; az előmozdításokra nézve pe
d i g , mennyiben Hume szerint azoknak k o rszerin t kellene tö rtén
niük,  azt mondja, hogy ha tengerész tiszteknek kor szerint kellene 
előlépniük, úgy a’ britt hajóhadnak vége lenne. Nelson az abukiri 
ütközetet 3 9 ik évében nyerte meg, a’ kopenhágait 41 ik évében, ’s 
ha GOik éve előtt nem lett volna admirál, a’ trafalgari ütközet más
kép ütött volna ki hihetőleg. Nagy különbség van egy hajósereg pa
rancsnoksága és egy ülés közt az alsoházban. Itt egy 6 0  éves férfi, 
(Hume 1777ben  született) m ég ellocsoghat két három órá ig , ’s 
ellenfelei gúnyai ’s ásitozásival daczolhat, de egy admiralnak, ki ten g e
ri ütközetben parancsnok, egészségre és teljes férfiúi erőre van 
szüksége.

A’ Morning Post keményen kikel a’ ministerium ellen , ’s azt 
kívánja, hogy a’ britt segédsereg azonnal hivassák vissza Spanyol- 
országból. „Mi úgym ond, azon biztos rem ényt tápláljuk, hogy 
Palm erston mielőtt 2 4  óra elmúlnék, mint koronaminisler végzen- 
di pályáját.“ —  A’ Courier pedig azt m ondja, hogy mig Spanyol- 
országban a’ mostani mód szerint viselik a’ háborút, sem m it, vagy 
keveset reméllhetni. „Mit eddig, úgymond, olt tettek, az brilt segély 
által történt, ’s ha valaminek történni k e ll, annak azonnal meg kell 
történnie , még pedig egy vagy más alakban minmagunk által. Az 
ország érdeke parancsolólag kívánja a’ háború végeztetését, ’s mint
hogy már tovább mentünk , mintsem vissza lehetne térnünk: Spa
nyolországra nézve annál jobb, ránk nézve pedig annál biztosb ’s 
olcsóbb leend, minélelőbb hathatósan avatkozunk b e“ . —  A’ Sun sze
rint: a’ kormány fris tengerész katonaságot szándékozik s. Sebas- 
tianba küldeni, és egy liniahajót. A ’ londoni csarnokon kiütött pénz
zavar főleg onnan eredt, hogy számos londoni kereskedő ház töm ér
dek vállólevél-elfogadásba bocsátkozott éjszakamerikai kereskedő há
zaktól. Ezen elfogadások 5 millió font sterlingre m ennek, mit az 
angol bank olly aggasztónak nézett, hogy ezen váltókat nem  discon- 
tózta többé. Nagyobb szerencsétlenség elhárittatása végett tehát több 
jeles váltóház a’ banknál illynemü váltókért 4 0 0  ezer font sterlingig 
jótállott, mire a’ bank maga az éjszakamerikai statusok bankjának há
rom hónapi határu váltók mellett 2. miliő font sterling hitelt nyitott 
*s ajánlott, olly kikötéssel mindazáltal, hogy e’ mennyiség fele 
azonnal készpénz fizetéssel födöztessék. A’ kereskedőséget e’nagy
szerű rendszabály igen megnyugasztalá. —

A’ Chronicle védelmezi Palm erstont azon szemrehányás éllen, 
mintha Vixen szállitványi vállalására ő bizgatta volna föl Bell urat. 
E zt a’ M. Chr. egyenesen tagadja , sőt az előterjesztett irományok
ból megmutatta, hogy Palmerston Bell úrnak kérdésire nem is felelt 
ollyant, mi őt e’ vállalatra bátoríthatta volna. Világosan Belire volt 
hagyva, hogy saját elhatározása szerint cselekedjék; de nem is lenne 
tanácsos, ha a’ britt kormány magára vállalná más statusok kétséges 
jogai kérdésének elhatározását, m ert ez örök viszályokat szülne, ’s 
mindig háborgásban tartaná Angliát a’ többi statussal. Annyi bizo
nyos, hogy o roszországa’ kereskedést Czirkassziában m egtiltotta,’s 
arra:  volt e Kussziának erre joga vagy sem, az angol kormány nem 
felelhetett, anélkül, hogy Husszia jogát Czirkassziára el ne ismérje, 
a agy meg ne tagadja. —

Fr. Burdett nem csak választójival, de a’ m inisterekkel, ’s az 
egész szabadelmü párttal meghasonlott. W estminsteri választóji nem 
rég  hozzá intézett felszólítására egyenesen kimondja, mikép ő a’ m i- 
nisteriumtól a’ parliamentbe hozott rendszabályokat, ’s a’ kormány 
egész bel ’s kül politikáját határzoltan roszalja , továbbá kijelen ti, 
hogy a’ parliament elé terjesztett tövényjavaslatok éretlenek , gyön
gén gyám itottak, ’s a’ közjóra veszélyesek. E ’ nyilatkoztát ko
moly fontolat alá vette a’ westm insteri választók biztossága ’s tanács
kozásuk következménye az l ö n , hogy a’ baronet szólittassék föl 
parliamentülésének elhagyására ’s uj választás határozná e l : valljon

bírja e még Fr. Burdett a’ westm insteri választók bizodalmát vagy 
sem. Elválik , mit válaszoland Burdett.

Említette valamellyik lap , hogy Durham lord visszatérem! 
sz. Pétervárból, mert Kent hgné őt Victoria hgasszony (ki f. év máj. 
24kén jutand teljeskoruságra) háztartása fejévé kívánja tenni. A‘ 
Times tagadja ez állítás valóságát, m ert a’ koronaörökös hgasszony 
udvara elrendelése nem az anyától, hanem egyenesen magától a’ ki
rálytól függ , ki nehezen fogja Durham lordot, m in táz O’Connell, 
párt egyik fejét e’ hivatalra nevezni.

Spitalfieldi több száz selyemtakács megjelent martz. 17én  
Manson llouseban a’ lordmayor előtt, panaszkodván kézmüvök rósz 
állapotja okozta nyomorúságokról. A’ lordmayor élénk részvétet hi- 
zonyita irántok, ’s m egígérte, hogy tánezmulalságra aláirást nyitand, 
meliyben az asszonyságok egyedül csak Spitalfieldben szőtt ’s ké
szített selyem köntösökben fognak megjelenhetni. Ivét év előtt egy 
illy lánczmulatság igen jótékony foganatu volt. A’ király ’s királyné, 
hogy az ínséget ném ileg enyhítsék, Spitalíieldben már némikről 
rendelkeztek. —

Cambridgeban nem rég  egy vendéglőt v. korcsmát nyitottak 
meg e ’ c/.im alatt: „It. P eelhez,“ Ebből következő anekdoton kelet
kezett: 31inthogy a’ korcsma felavatásakor majd egész éjjel dőzsöl
tek, a’ városhatóság szükségesnek tartá a’ házi gazdát meginteni : ne 
szívelne házában máskor illy rendellenséget. Bizonyos botlás v ál
fogás által ez intő levél nem a’ II. Peel czimü korcsmáros kezébe, 
hanem a’ lisztes baronethez jutott. —

N É M E T O R S Z Á G .
Carlsruheból martz. IS ró l Írják , hogy a’ badeni Rendek 

kamrája elé többrendü törvényjavaslat te rjesz te ték , az ország bel- 
állapotját tárgyazó u. m .: 1) a’ községi választások törvénye, melly 
szerint a’ 3 0 0 0  lakosszámmal bíró városokban föltétlenül, az 1 5 0 0  
lakosszámú községekben pedig a’ községi g y ű lések , vagy azok 
képviselőji javaslatára, a’ status helybenhagyása m ellett, történnek 
a’ választások. Az eddigi választások, mellyekben a’ polgárok ösz- 
szesége vön részt, eltörleszletnek. Ezentúl egy választó tanács fog 
felállítatni, melly a’ községnek minden más esetben is képviselő
je  leend. —  2) A’ statusszolgák jogviszonyait érdeklő törvény, 
m elly szerint tehetetlen vagy alkalmatlan statusszolgák nyugpénz 
nélkül is elbocsáttathatnak. 3) Az uj vám- és vámbüntetési tö r
vény, melly a’ vámszövetséges országokkal több összefüggést esz
közöl. A ’ badeni kormány ezekhez m ég több a’ vámrendszert é r 
deklő rendszabályt is szándékozik ten n i, mellyek a’ vámszövetség 
hatását biztosítsák ’s terjesszék. —

A’ badeni kormány W ürtem berggel és Hessennel szerző
désre lépett a’ Neckaron venni szokott vámok iránt, mellynél fog- 
vást a’ kereskedés e ’ folyón ezentúl szabadabbul 's biztosabból.

Himly tanácsos,’s a’ göttingai tudom, egyetemnél orvos-lu- 
dományi tanító, martz. 22én  egy magányos séta közben Lajna 
partján lelte halálát, úgy tetszik egy önfelédési pillanatban, m i
dőn a’ sétálás a’ keskeny ösvényen figyelmét kikerülte. Holtan húz
ták ki a’ vízből. 3 4  év óta a’ főiskola leghiresb tanítóihoz tarto 
zo tt, mind tanitás mind maradó érdemű munkáji által. —

Krug professor által javaslóit fölálliltatásál egy theologiai 
karnak a’ lipcsei egyetem nél, a’ drezdai országgyűlés első kam
rai küldöttsége párlolá.

Majna-FVankfurtban végre, mint látszik , elhatározóban gon
dolkoznak Goethének em léket emelni. A ’ m űegyesület ada ismét 
első izgáste’tárgynak, melly már hosszasb évsor óta szunyadotl. Már 
1 8 1 9 b en  jőve indítványba e’terv; Németország férfiai nagyszerű em 
léket akartak állítani az itteni malomszigeten a’ lanthősnek : tem plom 
nak kell vala emelkednie a ’ köztiszteletü képszobor fölött, ’s egész 
Németországból gyűlni adakozásoknak e’ nagy czélra. Akkor Goethe 
kijelenté, hogy éltében nem kívánna magának emléket állíttatni. Ot 
év óta nyugszik már sírban a’ szellemdús férfi, gyűlölet ’s irigység 
elnémultak, ’s a’ kisvárosi pulya nézetek nem mernek többé ökrendez- 
ni e ’ fönséges névre. Jelen leg  a’ m űegyesület újra munkálni kezd, 
nem  Goethét tisztelni akarólag czélszerü emlék által, hanem köte
lességükre emlékeztetni Frankfurt lakosit, ’s olly mű-alkotásra, melly 
saját becsületjüket magasitandja. 30  férfi tanakodékaz érdekes tárgy
ról ,és szilárd elhatározottságuk biztosan rem élheti a’ vállalat sikerü
lését. Az állitandó emlék szerkesztését Thorwaldsen vévé magára ’s 
így dicsőült barátja plastikai örökítésével zárandja művészi pályája 
estéjét.

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápolyból martz. IGról írják ; „S. Carlo színházban vélet

len eset által egy terv semmisült meg , melly leírhatatlan szeren 
csétlenséget okozhatott volna. Midőn t. i. a’ tegnapelőtti szinmű- 
előadás után a’ szokott kerülés az egész színházban m egtétetett, 
*s már majd mindent bezártak, a’ szolgálat-tevő tiszt a’ deszkapai- 
ló egyik hasadékán észrevette, hogy ott valami hig anyag van, melly- 
ben a’ világ visszatükrözött, egyszersmind valamelly felötlő szagot 
is gondolt érzeni. Közelebb megvizsgálván a’ dolgot, úgy találta, 
hogy ott számos éghető szer volt rakásra halmozva, u. m. kén, ka- 
nócz, o lajok ,’s egy hordó lőpor. A ’ kanócz már ég e tt, ’s egy órával 
későbben az egyetlen szép S. Carlo színház tán omladékká vált 
volna! A ’ kiüthetendő gyuladás, azon félelmes zivatar m elle tt, melly 
ugyanazon éjjel dühönge, a’ palotára ’s egész városra nézve igen 
veszélyes lelt volna. M ég semmit sem tudni közelebb, mivel titok
ban tartják a’ dolgot. A ’ rendőrség ugyan munkás e’ gaztett szer
zője kifürkészhetésében, mit annyival is inkább óhajthatni, mivel



igy valószínűleg a palotában kiütött gyuladásról is közelebb fol- 
világitást lehetne majd nyerni. A’ közönség igen el van keserítve, 
minthogy nem tudni: politikai ok bírta e’ a’ gonoszt e szándék o 
gonoszságra, vagy csupán rablási vágy, melly hasonló zavarok or 
gazdag martalékot reméli. _

Palermoból martz. íOről így Írnak: „Nekünk itt m eglehe
tősenyhe telünk volt. Januárban a’ legdicsőbb tavaszi idők jártak ; ellen- 
ben február szokatlanul durva, ’s egészen ellenkező vala éghajlatunk
kal , az éjszakon érzett hidegen tehat nem is csudálkozunk, mive a 
mi hegyeink még most is hóval födvék. •—  Romában a múlt télen nem 
igen sok idegen mulatott, mit a’ szegénység nagyon is érzett. Most 
azonban a’ gőzhajózás negnyilta óta, szinte tódul a’ sok idegen oda. 
Ez idén a’ Girandola, Mihály orosz nhg. kedvéért igen fényesen ki 
lesz világítva , mi term észetesen sok idegent Romába csal. —

N É  M E T A L F  Ö L D.
Martz. 22én  estve Amsterdamban egy kereskedőházban , 

kinek bútorai, ’s áruji bisztosüva voltak, másodszor ütött ki a* tűz, 
’s #1 fecskendő használása mellett is olly erőt vett, hogy több szomszéd
ház részint leége tt, részint igen megkárosutt. Egy hosszabb czik- 
keiyben egy amsterdami lap ez alkalalommal többek közt igy szól: 
„Néhány év óta fővárosunkban egyik gyuladás a’ másikat éri, r é 
mitő gyorsasággal. M ég az egyik ház romjai füstölgenek, ’s gyak
ran hallani m ár, hogy egy másikat a5 lángok emésztik. Oltó in* 
tézetink jeles készülete, a’ viz közelsége ’s bősége nélkül néha 
csakugyan egész utczák is elhamvadnának. M in d é’ kitűnő jelesség, 
m ellett is azonban, mellyekkel városunk annyi mást m eghalad, 
közönségesen nem gátoltathatik meg, hogy az első meggyuladt ház 
bútorostul, árustól , ’s kalmárkönyvestül m enthetetlenül föl ne e- 
m észtessék, ’s hogy a’ szomszédházak minden oldalról tetemesül 
ne szenvedjenek. Olly erőszakosnak mutatkozik a’ gyuladás első tá
madásában. Többnyire másod és harmad osztálybeli kereskedők vol
tak azok,  kiket utóbbi időkben e ’ bal eset é r t ,  noha valamennyi 
egyik vagy másik társaságnál, néha többnél is, tűzkár ellen bútorra 
’s árúra nézve biztosítva volt. E zek  tehát ijedelmük mellett minden 
különös kár nélkül odább állhatták. Azonban e’ körülmények soknál 
csalási és szándékos felgyujtási gyanút gerjesztenek. Mind e ’ mel
lett a’ legtöbb esetben semmi törvényes nyomozás sem tétetett, 
’s úgy látszik, a’ hatóságok átlátták, mikép szinte lehetlen a’ gyu
ladás okát minden egyes esetben kinyomozni, ez iránt az okoláso
kat vagy vádlásokat nem is szándékunk jogosítan i, vagy alapo
sa k n a k  állítani, mivel azok mindeddig csupa gyanún épü lnek , de 
a n n y i v a ló ,  h o g y  egy részről a z o n  k ö n n y ű s é g ,  m e l ly e l  most itt 
tüzkárbizlosítási jegyeket kaphatni , csakugyan gyújtásokra csábít
h a t, valamint más részről törvényhozásunk e’ tekintetben hijá- 
nyos is. a A’ czikkely folytában azután előadatnak bőven a’ tör
vényhozás hijányai, valamint a’ tüzkárbiztosító intézetekéi is. E z u- 

tó lsó  ' tekintetben megjegyzi  a ’ lap : „ E r e d e t i l e g  a ’ g y u la d á s o k  
adtak okot ’s  a lk a lm at biztosításokra, most gyakran a”, biztosítás 
nyújt alkalmat gyuladásra. “

Brüsselböl írják , hogy Liliéből az éjszaki m egye ispánja 
martz. 2 ö én  reggel Tórakor telegraphi sürgöny által adá a’ fran- 
cziák királynéjának hírül a’ belgák királynéjának martz. 2 4 én  egy fiú
gyermekkel történt lebelegültét. E ’ hírre a’ francziák királynéja két 
leányostul azonnal Rrüsselbe utazott. —•

0  R 0  8  Z  0  R S Z A G.
Múlt hó 7röl orosz czári rendelés következtében, Lengyel- 

ország eddigi oszlályozata vajdaságokra m egszűnt, mivel vajdák nem lé
tezvén többé, szükségképen az eddigi vajdaság nevet is meg kell változ- 
tatm. Ezentúl tehát Lengyelország kormány-kerületekre (Gouverne
ment) osztatik mint O roszország, ’s vajdasági biztosságok helyett 
kormánykerületi székek által fog igazgattatni.

Martz. 9 én estve sz. Pétervárott a’ nagy színház látoga
tn i  nagy rémülést állottak k i, t. i. a’ szinészeti előadás közben 
a’ színház valamelly kéményében gyuladás támadt. A ’ színháztéren 
álló kocsisok’s inasok alig pillanták meg a’ tüzet, azt hívén, hogy a’ 
színház ég, amazok elővágtatának, ezek pedig hanyathomlok ura
ságaikhoz rohantak a’páholyokba. Azonnal több első rendű páholy 
m egürült, ’s a’ karszékes üléseket is többen elhagyák; ’s hogy 
annál gyorsabban kiszabadulhassanak, a’ páholyokon másztak ki. A* 
színház és rendőrtiszlviselők , m eg lévén győződve, hogy a’ kö 
zönséget épen semmi veszély sem fenyegeti, minden módon ügye- 
keztek a5 közönséget megnyugtatni , mi a’ nézők nagy részével 
meg is történt, úgy, hogy a’ darabotvégig lehele játszani. A 'c z á r  
hasonló jelenesek és zavarok elm ellőzésére azt parancsolta, hogy 
ezentúl a közönség, alaptalan hirbül eredhető nyugtalanitás eltávoz
tál. sa vegeit a»legkisebb fenyegető veszélyről is a’ szinházigaz- 
gatás tisztviselő^ áltál íog a’ színről tudósittatni. Egyébiránt (hall-
JU k á. SZe?tp(Hervári színházak úgy vannak ép ítv e ,’s vas függö
nyök áltál a szín elzárhatására és víztartókkal úgy ellátva, hifgy 
semmi legkisebb tűzveszélytől sem tarthatni. &

Bjelosersky hg ezredes, ’s a’ czár egyik segéde, tiz észt. 
szabad.tekot nyert egy általa föltalált szánutra, melly keréki rend
szerből es utszanokból látszik áll m i, mellyek mindegyikét egy ló 
vonja. 1 yes ut-epitesre m indenekelőtt a’ földet kell a’ mennyire 
csak lehet viz.ranyh.g elegyengetni. Azonban lehetnek rajta hajtó-

T i i,CSa )lzonJ ° s  lépcsőig. Az út mindkét oldalára farámák 
te s z te ln e k ,  mellyek két ,  hosszában kétfelé hasított fényűből

állnak. Ezen szálak, mellyek mintegy 6  werschoknyi szélességit
ek , 3 hüvelyknyi vastagok és 3  vonalnyi hosszak, keskeny olda
lukra tétetnek, ’s úgy kapcsoltatnak össze, hogy 3 hüvelyknyire 
álljanak egymástól. A’ rámákat keményen a’ földbe vert czöveke-*- 
ken kell megerősíteni. A’ rámák felső lapjába vágányok illesztetnekvas
tengely ágyak számára, mellyekbe öntött vas kerekek jő n ek , m el
lyek a’ tengelyekkel együtt egy darabból állnak , ’s átmérőjükben 
4 arschint tesznek , úgy hogy mindenik rámában három illy k e 
rék van. E ’ kerekek fölött m egyen azután az úti szán, mellynek 
hossza 4 , szélessége 1 vonal. A’ szántalp a’ keréklalpak domború 
felszínéhez képest valamennyire bevájott. Bjelosersky hg véle
ménye szerint ez általa kitalált ut sok haszonnal múlja föl valamen
nyi eddig föltalált közlésmódot és pedig mind a’ vízcsatornákat, 
mind a’ vasútakat, mind a’ közönséges országutakat is. A’ költ
ség  sem nagy lenne a’ herezeg számítása szerint.

A M E R I K A .
Ujyorki lapok szerin t, febr. 23káról Johnson Richard K en- 

tucki statusbeli az egyesült statusok alelnökévé válosztatott. 0  3 3  
szózatot nyert, versenytársa Grainger Ujyorkból pedig csak 16tot. 
A’ külügyek biztossága a’ tanácsnak tudósítást adott az elnök utólsó 
válaszüzenetérül, a’ mexicoi ügyekre nézve. A’ tudósítás egyértelmű 
az üzenet azt javasló részével, hogy a’ barátságos értekezés ea 
alkudozás útja még egyszer próbáltassék m eg, ’s majd csak ha 
ez nem süléi, nyúljanak szigorú visszatorló rendszabályokhoz. Ugyan
azon biztosság a’ képviselő házban olly véleményt adott, hogy 
Texas függetlenségét el kell ismérni,’s ez ifjú status kormányánál egy 
fizetéses ügyviselőt megbízni. —

E L E G Y  H I R.
Frankfurti lapok múlt hó 25rö l következő érdekes hirt köz

lenek: „Sok évi tanulmány ’s próbatét u tán , sikerült Rapp H. u r
nák nálunk uj mozdító erőt feltalálni ’s azt vasutakon használhatóvá 
tenni. E ’ mozgonyerő olly tö rzs-erő , melly m esterséges erőmű- 
illesztés által a’ gőz hatását kipótolja, ’s következő elsőségekkel b ir: 
1 ) repedési veszélytől ment; 2 ) alkotása csak félannyi költséggel 
já r , mint gőzkocsié: 3) tűzszerre , ’s 4) ennek következtében az 
utóbbinak szállittatására szüksége nincsen; 5) vezérlésére csak két 
em ber kívántatik; 6 ) e’ mozdító erő minden pillanatban indulhat ’s 
megállhat; ’s 7) általa a’ gőzerőmivek mindenütt kipóloltathatnak.“ —  
A’ föltaláló Europa több birodalmában szabaditékot szándékozik m a
gának a’ nevezetes találmányra szerezni , mellynek folyamatjárói 
nem mulasztandjuk el annak idejében a’ közönséget értesíteni.

Brünben a’ földm ivelés, term észeti ’s országismereti tudomány 
előmozdítására ügyelő cs. k. m orva-sziléziai társaság e’ f. 183 7 ik  
évre következőgazdasági jutalomkérdést tűzött, ki: „M im ódon lehet 
tettlegi tapasztaláson alapuló legajánlhatóbb eszközök által, a’ vágó 
m a rh a  h iz la lá sá t  ax á lla to k  külön fa ja  ’s  k o r a  s z e r in t ,  itten, könnyen, 
b iz t o s a n ’s  hasznothajtólag a’ legrövidebb idő alatt eszközleni? —  Mi
kép kell e’ tekintetben általányosan bánni, ’s melly táplaszerekethasz- 
nálni?—  A’ gabonanemek csökkent ára ’s hanyag kelendősége tekinte
téből, tanácsos ’s jutalmazó e gabonát használni marhahizlalásra? ’s 
igenlő esetben: mikép lehet leghasznosabban maggal hizlalni? nyers, 
darált, áztatott forrázott vagy főtt állapotban, ’s m iért? —  M ennyi
ben jövedelmeznének az ekép elhasznált gabonanemek a’ h ú s ’s fag
gyú növekedése által, egész vagy fél hizlalásnál ? —■ Végre, vannak 
e ,  ’s melly akadályok ennek kivitelében ?a —  E ’ kérdés legjobb 
m egfejtésére i)a z  alapított 120  f p.p. jutalmat tűzi ki a’ társaság, vagy 
a’ szerző választása sze rin t, saját arany em lékpénzét; 2 ) a’ jutalma
zott irathoz legközelebb álló értekezet pedig mellékjutalmul a’ társa
ság ezüst emlékpénzét nyerendi.

Görögországi tudósítások sze rin t, Armansperg gr. feb. utól- 
ján családostul hajóra szállott. Schmalz gen. 5s ideigleni hadminis- 
ter visszahivatott. Egyébiránt az országban csönd ’s béke uralko
dott, csak az éjszaki határokon dulakodtak m ég a’ törökök által 
gyámolított Kleftek. Stratos kapitányt nevezik fővezérjöknek’s csa- 
patját 5 0 0  főre teszik , ellenségeskedések azonban még nem tör
téntek ’s nem is félhetők a ’ tavasz további kifejlése előtt.

G A B O N A Á R  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.
busa 1 kénxar. | r o n írp a  | *»b j k u k u r .  | k S D i

m a r tz .  23k á n  U n g v á r 82 1 76 1 60 1 56 | 38 1 78 | _

, ,  2 4 c n  N .B e c s k o r . 8 5 -  75 1 6 5 — 55 1 - 52 | 42 | 65 | _

„  24c n  A ra d 90 1 70 1 63 1 60 | 50 | 40 | _

„  2Ő én P é c s 75 1 60 1 55 1 52 | 32 | 80 |  —

„  2 5 ó n  G y ő r 87— 75 1 75 1 60 1 43 | 36 | 90 | —

, ,  2 5 c n  M is k o lc * 90— 85 1 70— 65 1 55— 52 1 50— 45 | 32— 30 | 80— 72 | 2 1 0 -2 0 0

„  2 8 ;,n  D c b r c c z e n 1 2 0 -1 0 0  1 80 — 72 1 70— 65 1 70— 65 1 5 3 — 50 | 90— 80 | 1 3 0 -1 2 0
„  g s á n  B c s z t c r c z . 100— 80 63— 59 1 62 — 58 3 5 — 10 -  .1 -  1 -
„  s o á n  M o so n y 108— 64 1 5 7 -  48 4 9 -  45 1 46— 40 | 37— 33 | 85 | —
„  3 i c n  U j -B c c s e 90— 80 1 7 5 -  65 1 -  1 50 | 50 | 75 | -
„ S l c n  N. Szombat 82— 70 1 — 1 42— 41 1 38— 36 | 19— 27 | — | _
„  3 i é n  Pozsony 99— 75 1 -  1 4 8 -  45 | 43— 37 | 35— 31 | 85 | _  "

npr. Íjén Sz. Fejérvár 
„ 23án Pest

78— 70 1 63— 58 1 55 | 43 | 37— 33 | 80 I 100— 80OCO1cc0

76 1 53— 50 | 53 | 3 8 -  34 | »2— 86 | —
P É N Z K E L E T :  Bocs, április 5 kén 5 pCtes star,, köt. 104 i f i  J 4 pCtes 99  1 3 / 1 0 ; 

8 pCentcs 7 4  3 / 4  182iki 1 0 0  frtos kölcsön 142 i/öj Becsvárosi j  1 / 2  pCtes 
bankóköt. 60 i f i  Bankrészvény <1. 1304-

D U N A V Í Z - Á L L Á S :  april. okán 5 ' 10'' 6 ''' ?kén 6 ' 9/// gkán 6 ' 8 '' 6 "'
B U D A I  L O T T O  april 5 kén : 16- 6 (i- 29* 39- 8 .

B É C S I  L O T T O  april. &kén : 6 tb 63- 21- 82- 87-

Szerkeszti He lm e c z y. — Nyomtatja B e i m e l .
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Á p r ilis  IS .

EOG LALÁT:  Magyar-és Krdélyország (fölig, nádorunk egészségi átlapolja ’s róla kiadott orv. közlemények; crd. követválasztások ; Muschiczki f ;  sopronyi köz
lemény , különféle; kamr. tud.; magy. t. t.) Ausztria. Spanyolország (hadi dolgok; az ernanii ütközet körülményei ’s mindkét részrüli veszteség; ujabbi csa
ták Zavarában; Cordova; madridi érzelmek, cortesgyülési ’s ministeri viszonyok.) Anglia (Russell lord indítványai ’s a’ t.) Francziaország (kövelházi munká
latok, minislerváUezási bir; Clauzel marsall röpke-védirati kivonata; a’ Paris és Brüssel közti vasút ’s a’ t.) Törökország. Amerika. Van Buren kikiál- 
tatik elnöknek; Jackson ’s Calhoune viszálkodása, éjszakamerikai állapotok-) Elegybir. Gabonaár. Pénzkelct. Dunavizállás. —

M A G Y A R  és E R 1) É L Y O R S Z Á  G.
B u d a p e s t ,  april 12én. Már három nap óla tártán állnak 

fóvárosink templomai, és szakadatlanul hangzanak falaik közt minden 
rendű, rangú ’s hitű lakosinak könyörgései József Andorunk egészsé
gének jobbulásaért inellyröl itt következő orvosi ludósitások adat
tak ki. öik: orvosi tud. Ilik nap. „József fölig. Nádor ő es. k. fönsége 
az éj felét nyugalmas, de többször félbenszakadt álomban töllé ; 
ezután növekedő láz m ulatkozék, inelly reggeli négy órára erős 
izzadással szűnni kezde , mit némi könnyebbülés követe. Budán, 
april 9én  I8 :i7 .“ — 6 ik orv. tud. 1 Óik nap. „A ’ szokott láz m ér
sékeltebb alakban nmtatkozék. 0  cs. kir. fönsége éjfél után n é 
hány óráig nyugalmasan aludt. Az izzadsággal köles himlő (Frie- 
sel-ausschlag) jelent meg. B udán , april lO én l?s3 7 .« 7 ik orv. 
tud. I l i k  nap, „0 cs. k. fönsége az éj első felét álmatlanul tö lté , 
éjfél után azonban 3^től 5H'g nyugalmasan aludt. A’lázas állapot ’s 
gyöngültség , valamint szinte a’ köleshimlő is, folyvást tartanak. 
Budán, april l l é n  1 8 3 7 .“

Ko lo s v á r  ott. Az érd. közeledő országgyűlésre követekül válasz
tották ns Doboka vmgye: zejkfalvi Z e j k  József, ’s mindszenti C z ik ó  
Fereucz; Vízakna mváros: királybíró S z a b ó  József, ’s főjegyző S z é 
k e l y  Ferencz ; Fejér v. Rendéi;zejkfalvi id. Z e j kDániel ’s m.gy. monos
tori báró K e m é n y  Dén es ;  AranyosszékRendei pedig: kir. pénztárnok 
gy. sz. miklósi 11 á c z István, ’s ar. rákosi R á k o s i  Károly urakat.

Ó felsége mart. löki rendeleténél fogva méltóztatott a’szebenszé- 
ki consuli hivatalra W aller Amadét, a’ székbiróira V a j d a  Józsefet, a’ rend
őr igazgatóira pedig: Bachner Györgyöt k. kinevezni.

A’ szebeni kam. fő fizető hivatalnál Rendi Imre pénztárnokká nevez- 
tetésével a’szokotári állomás megürült; Storlh János meghalálozásaáltal 
pedig a’kir. kincstári lajstromzó hivatal, ’s az ofTenbányai bányászi orvo
bi hely.

S o p r o n y i  F. e. mart. 14kén szentelé föl Juranics Antal 
győri megyés püspök ur e ’ város sz. mihályi plébániájának 1 4 9 8 - 
ban készült ’s repedte után folyó évben Seldenhofer Fridrik hely
beli polgár által újra öntetett 4 íH  mázsás nagy harangját. A ’ töb
bi ünnepélyes szertartások közül kiemelendőnek tartjuk, hogy n é 
met ajkú szülék lyánkája csinos öltözetű koszorús leánytársai kísé
retében helyes magyar köszöntéssel mutatta be a’ szentelő püspöknek 
egy névtelen állal ez alkalomra készülj ’s mind gondolat illőség
re , mind költői becsre nézve valóban érdekes m agyar verseze- 
tét, mellyből nyomtatott példányok, úgy szinte a’ régi harang ér- 
czéből öntetett emlék-pénzek is osztattak ki a’ nézők közt. —  
Városunk, szaporodó cserépsindelyes házfödelei állal, mindinkább 
védi magát a’ tűzveszély e llen , m ellyek gyakrabban ijesztgettek 
bennünket. Mull ősszel is lön néhány ház láng-martalékká. Hálás 
érzettel kell itt em lítenünk, hogy Juranics püspök u r , a’ szegé
nyebb sorsú kárvallottak’ fölsegéliésére a ’ városi tanácsnak 120  ftot 
általadni kegyes volt. Egyébiránt a’ minap kihirdetett ’s legfelsőbb 
helyen is helybenhagyatott építési rendszabályunk arra szolgáland, 
hogy a’ jövendőben állítandó épületek, nem  csak bátorság, hanem 
a’ város szépsége tekintetéből is czélirányosan alkottassanak. —  A’ 
múlt I8 3 6 ik  észt. alatt az itteni néhány év előtt szegény m esterlegé
nyek ’s cselédek’ számára magányos emberbarátok adakozásiból 
keletkezett kórház 149 . beteget ápolt. Ezek közö lt: férfi 1 3 3 , 
szolgáló 1 6 . ,  kath. 1 0 6 . , evang. 31 . M agyarországi 8 8 . örökös 
tartomány okbeli 37 . külföldi 1 2 ; felgyógyult 1 3 3 , meghalt 6 , gyó 
gyulásban van 10 . Szembetűnő, hogy Isten’ áldása szállotta m eg e ’ 
szép intézetet. —  Többrendü jótékony ’s közhasznú intézetink so 
rához nem sokára egy uj járufand, t. i. kisdedóvó intézet. Némelly 
előbbkelóink által közrebocsátott első felszólításra köz részvét m u- 
tatkozék , ’s a’ felállitási ’s bárom esztendei fentartásra kivántató 
költségek fejében nyitott aláirás kis idő alatt 2 3 9 3  pengő forintra 
ment. Azonkívül az egyházi ’s világi elöljáróság’ gyámótalmába, 
a’ jóltévők folytatandó bőkezűségébe ’s egyéb forrásokba, miilyen 
p. o. f. april 23dikán tartandó tánczm ulatság; ’s a’ t. annyi r e 
m ényt helyez a’ vállalatot igazgató választmány, hogy már tulajdon 
e ’czélra szolgálandó házat is szándéka építtetni. Hanginüvészeti e- 
gyesületünk is munkás szép és hasznos igyekezeteiben. A ’ téli 
hónapokban hangversenyekkel mulata bennünket, mellyekben a’ 
kebelbelieken ki\ ül b é is i, pozsonyi, kismartoni jeles m ű v észek ’s 
műkedvelők kitüntetek magokat. Az egyesület iskolájában éneklésre 
s hegedülésre ingyen tanittatik az ifjúság; ném ellyek már szép 
előmenetelt is tettek, úgy, hogy az intézet egyik tanítványa, M eyer 
Karolina, ki most Becsben folytatja pályáját, már a’ hírlapokban 
is dicsérettel emlittetik. —  A martz. 14en  volt ’s a» Jelenkor 2 3  
számában említett földrengést mi is éreztük.

Különféle. F. h. 9kén nagy számmal tódult a’ délután kide
rült nyájas idő által is csalogatott budapesti közönség az évenként 
szebbülő városligetbe, hol ez alkalommal egy ritkaság is vala Sz _ 
lélhető. Pesti halászink ugyanis az előtti napokban több kisebb na-«

gyobb viza közt egy mázsást is fogtak, ’s ezt a’ városligeti tóba 
vitetvén , a’ mondott vasárnapon négy ezüst krájezárért mutogaták. 
E z azonban egyszersmind próbául szolgált arra ; valljon az 
érintett kisded tó vizében megélnek e a’ vizák ; ’s ezt a z é r t , m ert a’ 
jövő vasárnap viza-halászatot szándék ott tartan i, a’ tóban már 
előre szabadon borsátandott vizákra. —  Folyó hónap 20dikán 
egy igen ritka églünem énynek leendünk szem tanuji, ha attul 
a’ borongó idő m eg nem fosztand, ugyanis egy részről lálkörün- 
kön a’ sötétülő holdat előbujni látandjuk, a’ másik részen pedig még 
szemlélhető lesz a’ nap tányérja, mellynek egyébiránt már láthatlannak 
kellene lenni, mivel a’ holdsötétülés onnan ered, hogy földünk a’ 
hold és nap közé lép , ’s igy előttünk csak egyik látható. A m on
dott tünem ény egyébiránt nem is áll valódilag, m ert azon sugártá
nyér , mellyel mi nyugoton látni fogunk, már többé nem maga a’ 
nap , hanem ennek a’ láthatári gőzkör állal felénk tükrözött alakja. 
Illy jelenet 1 7 5 0 b en  a’ párisiaknak mulatkozék. —  Budapesti m a
gyar színész társaságunk jövő augus. i  i g , a’ pesti szinbáz e lkészü
lése időhatáráig, Fejérváratt ’s Füreden adandja mulalványit, két tag 
ján kívül, kiknek egyike tőle egészen különvált, másika pedig m ű
vészi utazást teend a’ külföldön. P est m egye közelebb múlt köz
gyűlésében időközileg is 3 0 0 0  ftot. határoza segedelmükre.

A’ porosz statuslap ’s köztudomás szerint mintegy három hó 
nap óta igen gyéren keresik a ’ gyapjút Angliában. ’S mivel az e l
ső hatást e’ tekintetben még mindig ez ország ad ja , azonnal a’ szá
raz földön is mutatkozott káros befolyása, mi a’ földművelés m osta
ni nem legkedvezőbb helyzete m ellett,csak rósz hatású lehete a’ ju 
hos gazdákra. Legcsudálalosb p e d ig , hogy épen a’ legtávolabb 
országok érzék leghamarább az ez által okozott árcsökkenést. Ha
zánkban ’s Erdélyben pár hónap óta panaszkodnak már birkate
nyésztőink a’ gyapjuár hanyatlottá miatt. Szász- és Poroszország
ban is megjelent már az ebből származó ijedelem. Egyébiránt e’ csa
pás okai következők: A* gyártalian termesztmény drágulta sokkal 
magasbra rugtatja a’ belőle készült kelme (fetofí) á rá t, sem hogy 
azt elég  élénkül kereshetnék. Továbbá, minél drágábban fizetik a 
gyapjút, annál szorgosabban kutatják ki a’ vállalkozók a’ készen 
fekvő m ennyiséget, ’s első kézből sietnek vele a’ íő vásárhelyre , 
melly m ég eddig jobbadán csak Anglia. E z ország lS 3 h k i b e 
viteli jegyzőkönyvei sokkal nagyobb m ennyiséget—-majdegy-harmad- 
dal többet— mutatnak, mint az 1835kiek. Az előbbi jutányos gyap- 
juárok igen élénk mozgásba hozák a’ gyártást, mivel az aruezik- 
kek olcsósága mindenfelé növeszté a’ fogyasztást. Mihez járult m ég 
az 1 8 3 1  —  34ki szükebb gyapjutermés is. E z szükségképen fel- 
szökteté a’ gyapjú árát; mi azonban sokáig annyival kevesbbé tartha- 
t a , mivel a’ nagy gyapjuár miatt székiben szaporiták nyájaikat a 
gazdák. M indazáltai hihetőleg m égsem  olly igen veszélyes ez ’ 
árcsökkenés. Mi legbensőbb meggyőződésünk szerin t, az 1834ki 
ért, a’ mostani te rm esz tés’s fogyasztás közli irányhoz képest e g é 
szen helyesnek találjuk, ’s hisszük, hogy e z , ha i8 3 4 iő l  1 8 3 9 ig  
hat évi közép-árt vonunk ki, m eglepőleg valósuland. Ebből követ
kezik, h o g y , ha az 1 8 3 5  ’s 36ki ár meghaladd az 1 8 3 4 k it,  a 
nagyobb m ennyiséget a* most következő három ev előlegesen 
bejött járandóságának kell tekintenünk. A ’ jelen évben tehát biz 
tosan reméllhetjük az 1 8 3 4 k i árt, ’s a’ legközelebb jövő évekre 
olly csökkenésre készen kell lennünk, melly az 1 8 3 5  ’s 36ki á r
em elkedéshez hasonlitand.

M enyire buzog emelni Milos hg szellemileg Szerbiát, közönségesen 
tudva v a n ,’s minő eszközök által? kitetszik fijai, Milan 18  ’s Mihály 
1 4  évű hgk neveltetéséből. A’ legjobb tanítókat kérésé Miios hg , 
számukra ’s e ’ tekintetben semmi áldozatot sem nagylolt. L egköze- 
lébb keresztül utazandják Európát a’ hgk , ’s tanulmányikat alkalma
sint valamelly ném et tud. egyetem en végzendik. A ’ nevelés mellett 
m ég főleg a’ hadi kifejlésre fordítja honjában figyelmét Milos. Már 
pattantyús iskola tervével is foglalatoskodik, mellynek létesítése 
Szerbiában bizonyosan rövid idő múlva megtörténik. Mondják , a’ hg 
czélszerü rendeléseket is tőn már a’ kivántató katonai tanítók kisze
m elésére. Egy szersmind 1 2  új álgyut öntet Récsben, ’s igy majd 
3 0  álgyuval birand Szerbia, azon hatot ide számítván, mellyel nem 
rég Milos hgnek ajándékozott a’ sultán. —

Martz. 2 7 én  Károly városban Muschiczky Luczián görög nem 
egyesült püspök meghalálozott.

A ’ n. m. k. udv. kamra Kőrösm ezőre a’ cs. kir. vám- ’s kir. 
m agyar 30ad tisztségnél megürült ellenőri hivatalra, Gluszkievicz 
Mihály eddig ugyanott ideigleni ellenőrt alkalmazd. Kain. tud.

Zachey A ndrás, bányaszer-ügyelő R ónaszéken, f. é. febr. 
I2 é n  meghalálozott. Kam. tud.

M a g y . t u d . t á r s . Martz. 6. 1 . Kállay Fér. r. tag’ előadására Csaisko 
Imre értekezése a’ természeti jogról; — Perger János r. tagéra Tar- 
czy Lajoí’ philosophiai elmélkedései a’ polgári büntetésekről; ’s Lu=
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czenbacher János r. t. okleveles toldaléka az ülésben felolvastatván, a’ 
Tndománytárba fölvétetni rendeltettek. II. Egy az Évkönyvek’számára bea
dott munka bírálata küldöttségre, — egy szépliteraturai ’s egy ter
mészettudományi munkáé pedig illető osztálybeli tagokra bízatott. III. A’ 
tájszavak’ gyűjteményét Matics Imre pápavidéki, Acsády Sándor pedig 
marczalmelléki szavak’ jegyzékével szaporították. IV. A’ természettu
dományi műszótártDr. Flór Ferencz orvosi szavak’gyűjteményével ne
velte. V. A’ könyvtárba beadattak: a) Acsády Sándortól: Magános m. 
törvény (Pest, 1837.) b) Molnár Sándortól: Honi vezér 1837. c) Sza- 
lay Lászlótól: Majthényi Sándor emléke (Buda, 18 35). d) Messeties 
Mihálytól: Verbőczy’ hármaskőnyve’ latin-magyar bártfai kiadása 
164Sból. VI. Beke Kristóf a’ pénzgyüjteménybe 45 darab, nagyobb 
részt romai rézpénzt, ajándékozott. Martzius 13d. a társaság némelly 
magányos tárgyairól tanácskozott. Továbbá, egy drámái munkáról kihall
gatván a’ bírálók’ véleményét, azt visszautasította, ’s egy a’ Tudo
mánytár’ számára beadott philosphiai értekezést bírálat alá bocsátott.
__ Ä’ könyvtárt nevelték: a) Hodor Károly e’ munkájával: Doboka
vármegye’ esmértetése(Kolosv. 18 37). b) Szentes Sámuel: Ens Gáspár’ 
Rerum hung, históriájával (Colon. Agr. 1604.) A’ kézirattárt ugyanaz 
egy 17d. századbeli kézirati szárntudománynyal ’s illy czimű saját fordí
tásával: ,,Tanácsos-e a’ gonosztevőket egyházi személyek által halálra 
készíttetni.“ —

A’m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ’ kisgyülésében martzius’ 20án a’titok» 
nők az I835ben kitett históriai jutalomkérdésre érkezett nyolcz pálya
munkát mutatá be, meliyeknek jelmondatos levélkéi szokott módszerint 
lepecsételtetvén a’ levéltárba tétettek , a’ kéziratok pedig három osz
tálybeli tagnak adattak ki bírálat végett (1. a’ Jelenkor 23 számát). To
vábbá: I. Zsarolányi Márton József értekezése az üszögről és rozsanyá
ról, Balásházy János r. t. véleménye következésében a’ Tudománytárba 
fölvétetett. II. Egy jogtörténeti, egy gazdasági értekezés ’s egy szo- 
inorujáték vizsgálat alá bocsáttattak. III. A’könyvtárt a’ következő szer
zők nevelték saját munkáikkal: a) Kopeczky Ferencz: Világ’ közöns. 
históriája. 1. köt. (Pest 1836.) b) Bugát Pál: Sebészi eszköztár (Buda, 
1837). c) Hohenlohe Sándor hg: Mémoires et experiences dans la vie sa- 
cerdotale (Paris, 1836).) IV. A’ pénzgyfijtemény’ számára zsarolányi 
Márton József 9 — , Birkés Endre pedig 30 darab ezüst és 46 darab 
régi és új pénzt küldöttek; ’s az utóbbi a’ természetiek’ tára’ számára 
némelly ritkaságokat.

Martzius’ 29d. a* drámái jutalomra érkezett 18 szomorujáték 
bocsáttatott bírálat alá, a’ jelmondatos levélkék pedig szokás szerint 
lepecsételve a’ levéltárba tétettek (1. Jelenkor 26 sz).— Ugyan akkor 
küldé be 1.) Nagy Károly r. t. két űj munkáját a’ könyvtár számára: 
Elemi algebra, és Kis számító (mindkettő B écs, 1837). 2.) Böszörmé
nyi Lajos gr. Nádasdy Ferencz’ Mausoleumját (Nürnb. 1664) és V. Ba- 
co’ könyvét De sapientia vet. (Amstel. 16 84). 3) Kún Pál: Puer centum 
annorum (17Í5.) és Bőd Pétertől: Hungarus tymbaules continuatus.

A U S Z T R I A .
A* cs. k. alsó-ausztriai kormányszék elnöksége m. hó 31 én 

következőt bocsáta közre: „Az 183 § ik  év május lOröli legf. hatá
rozat által azon lengyel menekvőknek , kik a’ Russzia elleni utób
bi zendülésben részt vettek, ’s az auszt. ör. tartományokban ideig- 
leni menedéket kerestek ’s találtak, szabad választás engedtetett, 
hónukba térni, vagy közköltségen az ör. tartományokbul kivitetni. 
Azon idő óta nevezetes számú iíly menekvő távoztatott m ár el. M i
vel azonban közülök többen, ismételt fölszóütások ellenére sem 
jelenték magukat kivitetésük iránt a’ hatóságoknál, sőt elrejtezni 
iparkodnak az auszt. örök. tartományokban, mellyekbe újabb időkben 
egyéb menekvők is iparkodtak besurranni : 0  cs. k. fölsége f. é. 
jan. 30ról költ. határozata által az illy menekvőket 1 0  hét alatt (jun. 
1 Óig) a’ nevezet ör. tartományokbul kitiltja; kit m ég ezen határidőn 
túl a’ rendőrség fölfedez: az honába fog küldetni, azok pedig, kik
nél tartózkodtok, nem kerülendik el a’ fenálló törvények fenyíté

két. Wien. Zeit.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Különféle lapok folyvást az hernanii körülmények leírásával 

foglalatosak, ügyekezvén egyszersmind kitalálni annak legközeleb
bi okát. Az ütközetnél jelen volt Lujan követ állítja tudósitásiban, 
hogy azt a’ Hernani ellen intézett ostrom késlettsége okozá, mellyet 
Evans parancsa ellenére 4  óra helyett 7 k o r, ’s igy három órával 
későbben kezdett a’ pattantyusság. Ugyan ama’ tudósítások szeri n t , 
épén vissza akart már vonulni az ellenség , midőn d. Sebastian 6 
zászlóaljjal segitségeül érkezek; de mind e’ mellett m ég H é ra k o r  
is a’ christínók részére hajlott a’ győzelem , mig végre Villareal- 
nak négy uj zaszlóaljjal m egérkezte néhány ezredet rémülésbe h o 
zott, ’s a’ christinok részérül bal kimenetét okozá az ütközetnek. 
Sőt a Times levelezője azt mondja, hogy m ég e’ két rendű segély 
daczára is a’ christinok leltek volna diadalmasak, ha véletlenül R en
dőri spanyol tábornoknak egy mozdulata azt az aggodalmat nem gyö- 
kereztette volna meg az angol katonaságban, hogy őket a’ spanyo» 
lók cserben fogják hagyni. A’ nevezett tábornok ugyanis, ki a’ bal 
szárnyi spanyol csapatokat vezérlé, észrevette, hogy a’ carlosiaknak 
egy tetemes osztálya az ő szárnyát m eg akarja k eríten i; parancsolá 
tehát két spanyol zászlóaljnak: nyomuljanak hirtelen annak elibe. 
Midőn a bal szárny angol ezredei a’ két zászlóaljat olly irányban 
szemlélték futni, melly az ellenségtől őket látszólag eltávolítá: e lá 
rulva gondolák magokat, futásnak ered lek ,’s zavarba hozák az egész 
hadi testet. Más levelezők azt jegyzék meg ezen fölül, hogy a*chris
tinok már azért is sokkal roszabb állapotban valának, mivel 
egy  hétig majd minden napon harczoltak, mély posványságban já r 
tak, s éjeken szabad ég alatt nyomorogtak , mig a’ carlosiak az 
ic.ő viszontagságitul óva, majdnem félig uj csapntokbul állottak; ’s 
m« több, a christinok némelly ezredéinek még csak alafáikat sem 
szolgáltalák ki 16kán. Az idegen sereg e’ napi ’s lö k i  vesztesége

hivatalos tudósítások szerint 61  holt, 6 4 0  sebesült és 8 2  elsik
kadt. Úgy látszik , még csak az sem igaz, hogy ezen utóbbiak közt 
angol tisztek volnának, legalább a’ tudósítások egyet sem emlitnek. 
A ’ spanyol ezredek érintett napi általányos vesztesége ezer főre 
m egy holtban, sebesültben és elsikkadtban ; közülök 120  volt tiszt. 
A ’ carlosiak veszteségét —  azonban, mint az lenni szokott , jócskán 
megtoldva, —  lOlül 16ig minden ütközetben, 16  ezer 4 0 0 -ra  te 
szik. Hire van , hogy olly tisztek , kik magokat gyáván viselték: ha
di itélőszék elibe fognak állíttatni, ’s szigorú büntetés alá jutni. 
Azon harczvágyat ismételve említik, melly a’ spanyol és angol ez- 
redeket egyiránt lelkesíti. A’ Princesa-ezred vezére kérelmi levelet 
irt Evansnak: engedje meg neki, hogy a’ Venta-dombok ujabbi m eg
támadásakor Hernaninál, ő képezhesse ezredével a’ megtámadó 
sereg előcsapatját. —

Navarrában m. h. 2 0  ’s 21 kén újabb ütközetek történtek a’ 
christinok s carlosiak közt, meliyeknek sükerét azonban még e -  
gész bizonyossággal nem tudni, mert mind a’ két fél magának tulaj 
donítja közleményeiben a’ diadalt. Fölötte nehéz elhatározni, úgy
mond a’ Journ. du Commerce, mit higyjen az ember a’ Navarrában 
történtekről. A’ christinok azt mondják, hogy négy egymás utáni ü t
közetben verték meg a’carlosiakat,’s Iribarren (k im o sta ’ betegeske
dő Sarsfield helyeit parancsnokságot visel) mégis visszatért 23kán Villa- 
bába, Pamplona közelében. E ’ vezér nagyon dicséri az algieri sor- 
ezred bátorságát, mi szerint az ellenséget egy Ízben szuronyokkal 
támodák meg, ’s elvőnek tőle egy zászlót. Más részről pedig azt h ír
lik a’ carlosiak, hogy Iribarrent szorították ők úgy szuronyok közé ,
’s egészen Pamplonáig visszanyomák. Iribarrennek egy segéde, ki 
26kán Bayonneba érkezett, azt je len té , hogy a’ christinok 24kén 
Estellát támodák m eg ’s elzárák minden útját. D. Sebastian osztálya 
visszafordult. Esparlero serege nem csak hogy nem hátrált, mint előbb 
rebesgeték, sőt táborszemeit egész Bergaraig előmozgatá. Bayonnei 
levél 27rül valószínűnek írja Evans tábornok második támadását 
is , mi végre a’ Socoanál kiszállított 3 á lg }u  ’s két haubicza is meg- 
érkezend st. Sebastianba.

M adridi, m. h. 21 rül szóló levelek szerint, az éjszaki hadsereg 
munkálatinak bal sükere, nagy aggadalomba ejté a’ fővárosiakat. 
Feszegetni kezdik lassankint: mi haszna van Spanyolországnak az 
olly nagy költségen tartott angol segédseregbül, ’s mellőzik figye
lembe venni, hogy a’ visszavonuláskor is az m enté meg végromlásá- 
tul a’ hadsereg nagyobb részét. Annyi azonban való, hogy Evans e l
ső megtámadtának illy bal kimenete magát az angol követet, Villi- 
ers urat is gondolkozóvá te tle , ő t,  ki a’ Maitland kapitány tisztele
tére adott lakomakor olly biztatólag emelé föl szavát. —  Nem sokáig 
állhat főn a’ ministerium is; ha egyéb nem , a’ magok közli viszál- 
kodás fogja őket megbuktatni. E ’ napokban a’ cortesülésben előfordult 
eset eléggé mutatja viszonyaink bonyultságát. Lopez ugyanis, az ud
var előtt nem igen kedves belügyminister, azt veié szemére Carrasco 
követnek nyilványos ülésben, hogy hizelgő udvarlója az igazg. király
nénak ; mi egy országos tanácsnok szájában igen furcsán hangzik. 
M ondják, hogy e’ miatt Lopez és Carrasco párviadalra fognak kelni. 
Azonban egyiket sem félthetni, m e rt, úgymond a’ levelező, nincs rá 
példa nálunk, hogy a’ politikai párviadalban, —  mellyet egy a’ kül
földről honába visszatért száműzött hoza először divatba, — még csak 
egy becsületes karczolás történt volna is. Néhányszor Mendizabal 
urnák is volt már illyféle kalandja, hol azonban ököl volt a’ fegyver, 
’s ki ellen az használtaték, csak ő maga. —  22  ki tudósítások nyug
talanító híreket közölnek Zamorábul és Salam ancábul, melly utóbbi 
helyen, mint múlt lapjainkban érintők, veszélyes carlospárti összees
küvést is födöztek föl. Mind a’ két helység változatlanul kívánja m eg
tartatni az 1 8 i2 k i  alkotmányt. Zainorában különösen a’ nép a’ po
litical intéző lakja elibe tódult, ’s az alkotmány kihirdetését indula- 
toskodva sürgeté; nem is o sz lo tté i a’ népcsoport, mig m eg nem 
igéré a1 polit. intéző, hogy tüstint gyors hírnököt küldend M adridba, 
általa a’ kormányt e ’ kivánatrul tudósítandó. A ’ lázongok egyúttal ki- 
nyilalkoztaták: ha Madridbul megtagadó válasz jö n n e , ők magok 
szolgáltatandnak magoknak igazságot, ’s az 1 8 1 2 k i fölszólitásl ön
hatalommal ismét nyilványitni fogják.

Saragossábul írják , hogy m. h. 17kén  egy olly személy 
utazott keresztül a’ városon, kiben méltán Cordova tábornokot sejték. 
Az oda érkezettet egy tisztviselő fogadá csupán, ’s az éjt sem töl - 
té egészen a’ városban; de a’ röjlélyesség daczára is, m ellyel u -  
tazék , mégis mérte őt a ’ csendőr-főnök Saragossában. A zt állítják, 
hogy ezen Cordovánr.k tartott személy, Madridba irányzás helyett az 
Ebro mentében Navarrába indult, Espartero táborszállására jutandó. 
A* főn nevezett város jól értesített személyei azt m ondják: Cordova 
a’ királyné anyja kezével aláirt levelet kapott Francziaországban, 
mi szerint meghivaték az éjszaki hadsereg főparancsnoksága átvéte
lére , ’s minden katonai munkálatok vezetésire, Spanyolországnak 
azon részében.

A N G L I A .
A ’ John Russell lord által az alsóháznál benyújtott törvényja

vaslat a’ halálos büntetés eltörlesztetésére, nem egyedül a hamisításo
kat tárgyazza, hanem más eseteket is; például: személyes megtámadta - 
tás esetében, ha nem volt szántszándékos az ölés ; a’ zendülési törvé
nyek m egszegéséné l; a’ hajók és hajóanyagszerek m egsem m itésénél; 
m egszökésre és zendülésre ingerlésekkor; a’ rabszolga -  kereskedé
si tilalom áthágásiban ; az esküszegésre, csem pészetre ’sa’t. illyesre 
csábításoknál, végre tolvajságoknál és martalóczkodások m iatt; a’ ha
lálos büntetés csak a’ statuspolgárok élete egyenes megtáinodásaiban
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fog megtartatni. A’ kormány később az életfogytig tartó elvitetes 's 
a’ pelengér büntetését is el szándékozik törleni.

A ’ M. Post egy még a’ múlt julius 15én kibocsátott, ’s E r -  
ro minister által ellenjegyzett határozatát közli d. Carlosnak, mel ly 
o’ netán fogságba esendő britt tengerész katonaságot a’ durangoi 
végzet hatásából kirekeszti, minthogy azok csak kötelességük telje
sítésében, ’s tán még lélekisméretjök és hajladékjok ellenére har- 
czolnak a’ carlosiak ellen. Azon ok , melly a’ nevezett lapot e’ vég
zet mostani közlésére bírta, nem egyéb, mint megnyugtatni azokat, 
kik azon hír következtében, hogy a’britt tengerész katonaságból két 
csapat a’ carlosiak fogságába e se tt, aggódásban voltak, bogy a’ du
rangoi végzet következésében hihetőleg agyon fognak lövetni. —

Jamaicából jött rakbajó azon hirt hozá Angliába, hogy a’ 
viszálynak Uj-Granadával vége van, mivel az ottani kormány An
glia valamennyi kívánságára nézve megegyezett. Russell, a’ consul, 
szabadságba tétetett, az 1000  ft. sterlingnyi fájdalompénz megfizet
te te tt, azon b írák ’s elöljárósági személyek pedig, kik b ezára ták ó t, 
letélettek. —

F R A N C Z I A O I t S Z A G .
A’ követházban martz. 2 .‘lkán Arago a’ küzép-i«kolák szer

kezetéről tartott beszédében ro sza lá , hogy a’ kir. collegiumokbail 
sokat tanítanak diákul és g ö rö g ü l, és kevés valódi tudom ányt, 
azért is a’ községi közép iskolákban sarkalatos változtatásokat 
óhajtana. Ezekben a’ két holt nyelvet nem kívánja tanittatni, ’s az élő 
nyelvek közül a’ helybeli körülm ényekhez képest egyiket vagy má
sikat ; például Perpignanban a’ spanyolt, Havreban az angolt, Be- 
sanconban a’ németet. „Azt  mondották, (Guizot) hogy collegiu- 
minkban a’ diáknak ’s görögnek kell főnyelveknek lenni. Hogyan ! 
Hát Racine, Feneion, Boileau, Corneille, Bossuet, M oliere, a’ hal- 
hallan Moliere ! nem képesek e szellemünk és szivünk nem esítésére ?
Én pedig aztállitom, hogy semmi sem képesb az ifjúságot annyiraké- 
pezni, mint nemzeti íróink olvasása’s tanulmánya. Azt mondják : „D i
ákság és görögség nélkül az értelm esség nem fejük ki.“ Van egy 
igen dicső nevű férfi, ki semmit sem értett diákul, ’s ez a z , ki 
sz. Róna szigetén elhunyt. Napoleon a’ nemzeti Írók olvasása á l
tal képezte magát, ’s uraim, csakugyan megfogják vallani, hogy e’ 
férfi értelmessége kifejlett volt. Görög és diák nyelv nélkül, úgy 
hiszik sokan , csak középszerű Írókat nyerhetünk. ’S pedig Be- 
ranger m ég sem ért diákul. XIV Lajos idejében több Írónk nem 
érlelt diákul. De menjünk Angliába. Shakespeare, uraim , Shakes
peare, e’ halhatatlan lángész, nem értett diákul. Nem nevetségesen 
hangzanék e ,  ha egykor az mondatnék Lafontainerül, hogy nem 
tud m eséket csinálni, m ert Phaedrust nem érti! Legjobb prosánkat 
ki írja? Egy asszony; ámbár az asszony-intézetekben sem a’ gö 
rög sem a’ diák nyelvet nem tanítják ! (Dudevant asszony George 
Sand név alatt.) Azt is mondják : a’ nyelvek, idegen holt nyelvek 1a* 
nulmánya inkább megfelel a1 gyerm ekek fogékonyságának, mint 
más valamelly tudományok. Épen nem! A’ Grammatika számos e l
vont tan-tételből áll , mellyek nehezebbek mint a’ mérés-lüdomány 
elemei. En azt állítom , hogy a’ gyermek elméjét nem kell eg é
szen ’s korán a’ régi nyelvek tanulásával elfoglalni. E z által ugyan 
nem azt akarom m ondani, hogy a’ diák ’s görög nyelvet száműzni 
kell; hanem csak azt ,  hogy azok igen is mellékes dolgok.’s a’ t.

A’ követházban martz. 2 5 kén De La-Horde felolvasá azon 
biztossági tudósítást, melly szerint ama’ h e ly , hol valaha az érseki 
lak állott, Paris városnak engedtessék sétahelyül. A’ biztosság egy- 
hangulaga’ törvényjavaslat mellett nyilatkozik, azt elfogadtatni javasol
ja , egyszersmind félre veti az érsek követelésit, mint a’ törvényekkel 
’s concordatummal ellenkezőket. De La-Borde ez alkalommal azt m on
dotta; „Paris most kezd az egészség három föltételeihez ju tn i, úgy
mint: a’ levegőhez, árnyékhoz és vízhez.“ Ezen ülés végén a’ kamra 
még egy törvényjavaslatot fogadott e l ,  melly szerint i , 6 5 0 ,0 0 0  
frank hídépítésekre lesz fordítandó. —  A ’ párisi nem zetőrség most 
kezdé tiszteit választani,’s mint eleinte mutatközék, egészen kedvező 
szellem ben a’ kormányra nézve. A ’ M oniteur martz. 2Gáií legalább 
azt állitá. —  Parisban folyvást hir szállong a’ ministerváltozásról. A- 
Zonban az egész változás csak az lesz, hogy Bem ard és Gasparin 
ki fognak lépni (a’ hadminister és a’ belminister). Utódjaikról, Mólé 
és Guizot m ég meg nem tudtak egyezni.-— Alsatziában, A ltenthann- 
ban, nagy tűz volt martz. 2 lé n , melly Köchlin és társasága hat em e
letes pamutgyárát egészen megemészté. E gy szegény munkás és öt 
gyerm ek atyja elveszett a’lángokban. A’ kárt 1 1 0 .9 0 0  frankra becsülik, 

A ’ párisi lapok martz. 28 ró l még nem adnak újabb tudósítást 
a’ ministeri kérdésről. A’ jour. de Paris mindazáltal úgy hiszi, ä’ 
dolog nem sokára el fog intéztetni, mivel legközelebb fontos törvény- 
javaslatok fognak vita alá kerülni a’ követházban, akkorra tehát a’ 
ministeriumnak már egésznek kell lenni. —  Ugyan azon lap szerint 2 7 í-  
kén estve hire járt Parisban, hogy Mólé grófra egy uj ministerium a- 
lakitára bízatott, mellybe Soult marsai és Montalivet gróf lépendők.—  

A’ követház martz. 29kén  azon törvényjavaslatot, mellynél 
fogvást a’ t é r ,  hol az érseki lak állott,' bizonyos föltételek alatt 
(főleg pedig, hogy ott sétahely készíttessék,) Páris városnak en
gedtessék által, 2 2 9  szóval 2 5  ellen minden vitatás nélkül elfoga- 
dá. —  A ’ követházban martz. 28kán heves vitatás keletkezett azon 
kérdésrül, valljon a’ kormány előterjessze é mind azon irom ányt, 
mellyet a’ ministerium az algieri költség-biztosságnak a’ kívánt költ
ségek előleges m eghányatásakor bizodalmas utón előmutatott. -— 
Ugyan is D esjobert már a’ 27iki ülésben panaszkodék a’ m iatt, 
hogy a’ ministerium ezen irományokat nem akarja többé a’ kamra

elé terjeszteni, de mivel akkor egyik minister sem volt az ülésben 
jelen, a’vitatás máskorra halasztaték. Desjobert tehát a’ következett na
pon (29én) ismét előhozó panaszát, mellyre Mólé gr. a’ m inister- 
tanácsi elnök azon választ adó,  hogy nézete szerint lehetnek olly 
irományok , mellyeket a’ biztosságnak ugyan előterjeszthetni , de 
nem az egész kamrának * mer ta’ biztosság, néhány tagjaitól előbb 
várhatni hallgatást, mint a’ kamra 4 0 0  tagjától. (Elénk morgás a’ 
bal oldalon.) Lafitte e’ rendszert a’ kamra jogai megtámadásának 
nyilványitá; mivel az ellenzés tagjai mintegy rendszeresen ki szok
tak e’ biztosságokból záratni, e’ szerint azoknak épen semmi mód- 
jok .nincsen a’ szavazás előtt tudósíttatniok. A ’jbiztosság, folytatá, 
Francziaország egyik marsalját elitélte; (félbenszakasztás.) Az e l
nök:  ,,A’ kamrának nincs ahoz joga.“ Lafitte: „Jól tudom én , 
hogy nincs 5 de tettdolog; Francziaország egyik marsalja m egrá
galmaztatok, képessége, becsületessége megtámadtatott; (élénk mor
gás a’ középben,) ’s nem akarják azon irományokat közleni, m ellye
nen e ’ rágalmak épülnek?“ Guizot, azt állítja, hogy a’ kormánynak 
mindenkor joga van némelly irományok előterjesztését megtagadni. —  
Gamier P ag es: „Mi nem lehetünk politikai heloták (szolgák); mond
ják inkább k i , hogy midőn valamelly pénzügyi törvényjavaslatot 
a’ biztosság már egyszer m egajánlott, nekünk azt el kell fogad
nunk annak szavára! Epen midőn valamelly pénzügyi törvénynél 
megtagadtatik a’ melléklet, gyanút gerjeszt. (Kaczaj.) Én tehát, az 
Algiert érdeklő irományok előterjesztését a’ kormány érdekében 
kívánom. (Uj kaczaj.) Ma Algierról van szó, holnap tán az Apanage- 
ról lehet. Mi értesittetni akarunk, mert jogunk van hozzá.“ P ele t 
de la L o zé re : „Ha a’ tudósításban valamelly iromány említtetik, 
például valami levelezés, nyomos, habár nem föltétien jogunk van annak 
előterjesztését sürgetni. A’ ministeriumnak szabadságában áll felelős
sége alatt azt megadni v. megtagadni.“ Clauzelmarsai: „Én bizonyára 
nem vagyok e llen e , hogy valamennyi iromány előterjesztessék; 
sőt inkább óhajtóm. Nekem nincs szükségem parancsnokságra, de 
van a’ kam ra, ’s hazám tiszteletére. (Tetszés.) É n Bonaból kiindul- 
töm után hatod napra is meghódíthattam vala Constantinet, ha olly 
akadályok közbe nem jöttek volna, mellyeket senki nem hárithata 
el. Minden más évszakban, ugyanazon katonasági szám m al,—  
nem mondom, mellyel Constantinebe indultam, hanem, mellyet onnan 
visszahoztam , ügyes és tapasztalt vezér bejuthatott volna Constan- 
tinebe és e’ vezér (erős szókkal mondá Clauzel) én vagyok. (M oz
gás: derekasan I a’ bal oldalon.) Én az irományok előterjesztését 
nem ellenzem ,“ (néhány tag: „kívánja On azokat.“) Clauzel: „Kí
vánom !“ Demar^ay tábornok szinte az előterjesztés mellett szóla.

Uraim, úgy monda többek közt igen helyesen, sokat nyelnének 
Önök, ha kevesebb titkaik volnának; ez által a’ becsületes em be
rek  többségétől tisztelteim fognának.“ Az elnök ismétli előbbi 
m egjegyzését, hogy különbség van azon közönséges elő terjeszté
sek közt, mellyek a’ kamra levéltára számára vannak szánva , ’s 
azon bizodalmas közlések közt, m ellyeket a’ ministerek önszán
tukból tesznek. Odiloh Barrot azt állítja, hogy azon pillanattól fog
va, mellyben valamelly iromány a’ biztosság kezeibe jut, az az egész 
kamráé. Pénzügyi dolgokban nem áll a’ kormány szabadságában , 
felelni vagy n e m ; m ert becsületesség! kérdésről van szó. Mólé 
gr. megjegyzé : a’ kormány nem nyilványitá az t, hogy kívánt iro 
mányt meg fogna tagadni; csak nyilatkozzék a’ kantra, ’s a’ kor
mány majd m eg fogja látni, mit tegyen. Végre M ercier ’s Lalitte 
egyenesen indítványba hozák, hogy valamennyi a’ biztosság tudó
sításában emlitett iromány terjesztessék elő. Mielőtt azonban sza
vazásra kerülne a’ dolog, Guizot azt je len té , hogy, mikép magá
tól é rte tik , a’ kamra szabályozatának a’ kormány jogához semmi 
k ö z e , ’s högy csak olly oklevelek előterjesztését sürgető kivánás- 
i’ól lehet szó , mellyeket a’ kormánynak megadnia vagy megtagad
nia egyiránt szabadságában áll. Azonban a’ kamra majd egyhangúan 
elhatározta, hogy valam ennyi, a’ biztossági tudósításokban emlitett 
oklevél terjesztessék elő. E ’ szavazásra nagy mozgás és zaj kö
vetkezett. —

A ’ jour. de Paris martz. 2 7 én  a* ministeri változásról, mellyé 
nek híre m ég mindegyre forog Parisban, következőleg sz ó l: „N é
hány nap óta széliében hosszában szólnak az ellenzési lapok meg- 
hasonlásokrói a’ m inisteriumban, ’s kétségkívül a’ rendszer-másitás 
rem ényében korlátlan örömnek erednek. Mi úgy hisszük, tévedés
ben vannak, ’s csalódásuk csakhamar el fog enyészni. —  ’S  
ezen öröm nem volna e szükség esetében üdvös intés ? Nem m u
tatná é az a’ status férfiaknak , kiket a’ király ’s ország bizodal
ma az ügyek vezérletére m eghitt, hogy szilárdan egyesülve kell 
m aradniok, ’s közösen együtt védelmezniük azon igazi elveket, 
mellyeken Francziaország alkotmányos monarchiájának egész jö 
vendője nyugszik.“ E ’ czikkely félig meddig maga is oda m utat, 
hogy van meghasonlás a’ ministeriumban. -—

Az Oest. Beob. a’ franczia lapok után kivonatot közöl Clau
zel marsai ismért röpke-védiratából, minthogy e’ kisded munka h i
hetőleg megfogja m ég a’ ministeriumot buktatni. A’ röpkeirat kez
dete így szó l: „Majd hét éve lesz m ár, hogy Francziaország A l
giert m eghódította, ’s még ma is azt kérdi Francziaország: Mi 
történjék Algierral ? Mi engem illet , szabadon kimondom; Én 
nem tudom! De ha azon viseletből kell Ítélnem, m ellyet irántam 
’s Algier iránt mutattak, azt kell hinnem, hogy Algierral föl akarnak 
hagyni. E ’ viselet olly helyzetbe hozo tt, ’s olly következményeket 
szü lt, hogy a’ legerősb ’s hevesb vádaktól, a’ leggyülöllebb rágal
maktól kell magamat üldöztetve látnom. Kormányzói ’s tábornoki
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lehetetlenség, előrelátás hiánya, könnyelműség, erőszakos fosztá-
sok; becsületlenség, szállítási gyalázatos kereskedés és alku; ke
gyetlenség; gyávaság, ’s mit tudom! m ég hány ’s milly ellenség 
zaklat, úgy, hogy könnyen lehet köztök ollyan, ki e* becstelensé
geket más valaki homlokáról is kész volna leszakasztani, csakhogy 
enyimre tűzhesse. Akár hangosan zendültek m eg e’ vádak, akár 
halk morajban suttogtak, fölfedezem azokat. < Minden vádat, vala
mennyi rágalmat, egymásután halmozzanak előmbe, hogy egym ás
után czáfolhassam meg őket. Megszokván a’ harczmezőn helyt á l- 
lan i, nem vagyok eléggé ügyes a’ sajtó háborújában. A zért bo
csássanak m eg, ha gondolatimat nem mindenkor olly teljesen fo
gom kifejezhetni, mint valamelly tapasztalt iró. Ha é n , mint vén 
katona, tollhoz kényszerítíetem nyúlni kardom védelm ére! ’s ha 
az uj fegyvert nem elég ügyesen viselem: gondolják m eg az t, hogy 
nevemet a’ diadal ívre vassal irtain b e , ’s hogy kardom toliamat 
ólalma alá veszi En előszámláltam az ellenem gördített szemrehá- 
m  ásókat, úgy hiszem, egyet sem feledtem el; de hiszem, teljesen is e- 
legendők valakit megbélyegezni.Tehetellenség, becstelenség azon Cau- 
dini v illa, melly alatt át akarnak bocsátani. Tehetetlen, becstelen ember, 
azon nevezet, mellyel 4 4  szolgálat-év után megjutalmazni akarnak.
Ezt nem fogadom el, m ert van m ég erősebb fegyver is mint gyü- 
lölség, ostobaság és rágalom , ’s ez az ig a z s á g .  Legyen teh á t; az 
igazságot szándékom kimondani; az egész igazságot. Am azok, kik 
általa sértetteknek, vagy m egalázótoknak érzik magukat, ama gonoszt, 
mellyet nekik okozok, ’s azon gyalázatot, m ellyel rájok hárítok, 
magoknak tulajdonítsák. Hogy mind barátim,mind ellenségim tudják, 
hol találhatni válaszomat mindenik vádra, elő akarom adni azon sort, 
mellyben azokat előterjeszteni szándékom: 1.) Véleményem Algier 
gyarmatról ’s bánásom rendszere; 2.) A’ mascarai és tlemseni had
küldemény indítóokai; 3.) A constantinei m enet; 4.) Algier igaz
gatása; 5.) A’ tlemseni adó; 6 .) Rigny tábornok ü g y e ; 7.) Birto
kán jegyzéke; pénzértékjök ’s megszerzésökrüli oklevelek. Mi az 
isméretesen hamis vádakat ille ti, azokra csak azt fogom felelni : 
Tudva hazudtatok! —  Hallgasson m eg Franeziaország ! En hazámhoz 
fordulok; életem  mindenkor védelmére volt szentelve; most oda
adom neki, hogy Ítéljen róla.“ —

A’ franczia lapok folyvást igen szomorító tudósításokat köz
lenek a’ gyármunkások helyzetéről az ország külön részeiben. L y
onban nem rég  egy munkás, midőn a’ Mozard hídon akart átm en
n i, a’ pénzszedőnek hat liardot ada a’ hidvámért. A’ pénzszedő 
két liardot vissza akart neki adni, mint fölösleget , de a’ munkás 
azt válaszolta neki: „Tartsa m eg Ö n ; úgy is u to lsóm !“ E rre  
a’ hid közepéről a’ Rhonebe ugrott, ’s m eg sem lehete őt szaba
dítani. —  Nantesben többféle kézműves munkást láthatni ö t, hat 
személyből álló csoportokban, némellyeket lánczczal nyakuk körül,
’s e’ jelszóval: „Az 1830 ik i szabadság ’s egyenlőség!“ mások 
megkötözve, mint a’ gálya-rabok. Az elmenőknek igen készleg 
fejtegetik e’ különös viselet je len té sé t.— A’ párisi munkások, kikre 
szinte kiterjed a’ mostani munkátlanság, rósz néven veszik , hogy 
Parisban csak a’ lyoniak számára, ’s nem az övékre is, gyűjtenek a- 
dakozásokat. Annyi bizonyos, hogy rájok is igen oda illik a’ sege
delem. így például egy dohány-gyár munkás asszonyainak tudtok- 
ra adák, hogy még csak fé l  napra kaphatnak napszám ot; ’s e’ 
rendszabály még a‘ többi 3 5 0  munkásra is kiterjedhet. —

M eeus ur Brüsselből Párisba érkezett, hogy alkuba bocsát
kozzék a’ franczia kormánnyal a’ szándéklolt nagy vasút létesítése 
iránt a’ két főváros közt. Mint mondják, ezután majd indítvány 
fogna tétetni a’ kam rában, hogy hatalmaztassék föl a’ status-hata
lom e’ nagyszerű vállalatot akép tám ogatn i, hogy vagy tetemes 
részt vegyen a’ vállalatban , ’s fizessen, vagy pedig a’ vasúti társaság 
részire a’ jövedelem legkisebbikét biztosítsa. Ú gy hiszik, Duchatel, 
a’ pénzügyminister, a’ törvényjavaslatot m ég ez ülésben előterjesz- 
tendi. Későbbi hírek szerint úgy történt m eg az alku, hogy a’ vál
lalkozók részére száztól négyet fog jövedelműi biztositani a’ ko r
mány. —-  A’ „S ajtó“ czimű lap által a’ kenyértelen lyoni munkások 
számára nyitott aláírás már 1 2 ,7 5 3  frankra megyen, ltotschild J a 
mes báró maga 1000  frankot irt alá.—

T Ö H Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápolyból martz. l  őröl az Oesterr. Beobben azt 

Írják: hogy azon kereskedési alkudozásban, melly a’ porta és többi 
európai hatalom közt a’ vámjegyzék iránt nem rég m egnyittatott, 
Oroszország is részt kiván venni, ’s azon alkutól, mellyet a’ portával 
1831 ben igen kedvező föltételek alatt kötött elálland, úgy hogy 
ezentúl közönséges és közös vámjegyzék fog valamennyi európai 
nemzetre nézve Törökországban létesíttelni, melly nemzetek t. i. 
ez úttal az alkudozásban részt vesznek. —  A’ dögmirigy a’ görög 
farsang miatt némileg újra nagyobb kiterjedést n y e rt, de reinéllhet- 
ni, hogy a’néhány nap óta uralkodó éjszaki szélre ismét alább hagyand.

A M E R I K A .
Febr. lö k é n  kiáltatolt ki ünnepélyesen van Buren folyo’ év 

martz. 4 kétől togva négy évre az egyesült statusok elnökévé. —  
Ujyorkban nem rég nagy izgás uralkodott, mivel a’ pórság Hart ur 
drága árurakhelyét feldúlta, ’s e’fölött a magas házbér, tüzelési ’s 
élelmiszerek drágasága miatt dühöngött. Az oltani lapok az elöljá
róságot okolják, melly tudta, hogy a’ liszt szüleség ellen némi ter
vet koholnak, ’s azt m égsem  gátolta meg, noha tehette volna. Az éj-

szakamerikai lapok szerint való az, hogy Santana haza indulta elolt 
abban egyezett m eg, hogy a' llio-Grandeig terjedő fold az egye- 
sült statusokhoz csatoltassék, ’s m egígérte, m.kep o a mex.ee. 
congressusnál ezen engedés elismérletéset k.eszkozlend. fölté
telül azt kőié ki, hogy az egyesült statusok Mexiconak utó ibi hábo
rúi költségpóilíisa ’s határvesztesége fejében bizonyos penzmenny,sé-
eret űzessenek. —  . . .  >

É j s z a k a m e r i k a i  e g y e s ü l t  stat .  Ujyorki lapok szerint
feb 24rőí Calchoun ur, Jackson egyik ellensége, az elnököt a’ ta
nácsban azzal vádolta, hogy a status kárára statusföldekkel kereske
dők Jackson e’ kifejezést teljességgel hamisnak nyilvanyitotta , ’8 
Calhoun urat, kit törvényszék elé nem idézhet, mert táná :siag. sza
baditéka ótalma alatt tévé a’vádat, arra szólította föl, hogy vadjai nyíl- 
ványosan ’s ünnepélyesen visszavegye, vagy a’ képviselő hazban 
egyenes vádat támasszon ellene. Minthogy Calhoun sem egyiket sem  
a’ másikat nem te le, Jackson azon levelet, mellyben Calhoun urat g o 
n o s z  rágalmazónak n) ilványitá, előbocsátott jelentése szerint, a hírla
pokban kinyomatá. ,

A’frankfurtifő-pőslahivatalujság, „Éjszak amerikai állapotok,“
czim alatt különféle adatokat közöl most is Ejszakamerikából. Azon 
iz-ás, úgy mond e’ lap, mellyet Vashingtonban a’ képviselőházban 
Ouincy Adams indítványa a’ rabszolgák kérelme előterjesztése mel
lett okozott, febr. l l é n  lecsilapult, ’s végzés lön, hogy rabszolgák 
az egyesült statusok népének az alkotmány által biztosított kérelem- 
joggal nem birnak. De a’ rabszolga-fölszabaditás ellenzőji m eg
buktak azon indítványukkal, hogy Ouincy Adamsnek tiltassék m eg  
e ’ tárgyban a’ szólás. Ki kelle tehát hallgatniok, mint adá elő Ouin
cy Adams amaz Éjszakamerika déli statusiban olly igen idegen tant, 
hogy a rabszolgák is emberek.“ A ’ nevezett lap itt azután azt akarja 
bebizonyítani, hogy e’ viszályok nem annyira a’ fölszabadítást vagy 
nem-szabadilást érdeklik, hanem ezáltal az éjszaki statusok akar
nak befolyást magoknak tulajdonítani a’ délszaki statusok belügyei- 
be; mi alkotmány-ellenes volna. A ’ nevezett lap azt állítja ugyan,
•s annyi való, hogy a’ fölszabadítást törvényes és békés utón akar
ják annak baráti eszközleni. Kitetszik ez azon töredékből, mellyet az 
imént nevezett lap, Chevalier leveléből közöl, ’s melly Így hangzik:

Az egyesült statusok respublicája föl van osztva ismét független kü
lönféle respublicákra. A’ 2 8  status külön respublica az unióban, a’ 
városok külön respublicák mindenik statusban; mindenik tanya vagy 
telek külön respublica a m egyében; a’bank-, csatorna-, és vasút-tár- 
saságokis önálló respublicák; minden család e ’ községben megsért- 
hetlen szabad status; ’s minden egyes ember, családja közepeit egy  
kis respublica. ’sa’t. Éjszakamerikában az egyedárosság ’s az élelmi
szerek nagy ára ellen könnyen tudnak az emberek magokon segíte
ni. Valamint ezelőtt 64évvel, midőn a thé-adó miatt meghasonloti 
a’ gyarmat az anyaországgal , számos ház ajtaja fölibe ez vala 
Írva * No tea drunk h ere!“ (Itt nem isznak thét!) ; úgy most 
is egyesületek vannak, mellyek tagjai kölcsönösen arra kötelezik 
magokat hogy mindaddig buzakenyeret nem esznek, míg a’ finom 
liszt hordájának ára nyolcz dollárra le nem száll. így  van Ejszaka- 
merikában orvosi segélyre is egyesület. Cuba szigeten előbb a’ na- 
dályozó borbélyok olly annyira sanyarák az embereket nagy pénz
huzavona által, hogy a’ kormány kénytelen volt erős parancs alatt a’ 
törvényes dijt megszabni. Éjszakamerikában könnyen tudnak illyesen 
eeffiteni még pedig egyesületek által, üjyork status éjszaki részei 
ben hol az orvosok szinte igen húzták az embereket, már állott 
össze illy egyesület, mellyben a’ fizetés különféle, miként f. i. az 
orvostul a’ fáradság kívántatik, ’s van orvosi segély féldollártól öt dol
lárig mint t. i. az orvos nappal vagy éjjel, városban vagy falura kí
vántatik. Azonban érvágásért, foghúzásért, hánytató rendelésért, ’s 
más egyéb illy nemű gyakran előforduló segélyekért csak egy  
fizetés jár, úgymint 3 6  kr. Egy szülés melletti bábáskodás 4. vagy 
6  dollárba kerül.’sa ’t. Pensylvaniában minden, a’ ki két év óta la
kik ott ’s adót fizet: szavazattal bir, minden képviselőházi vagy ta
nácsi választásban. A’ képviselőkegy évre választatnak; a’ tanács tag
jai négyre; mind a’ kettő tagjai naponkint három dollárt (15  v. f.)

kapnak ™ P ^ ^ ár0S kereskedése tömérdekül gyarapszik. A ’ bevett
árúk értéke 1835ben  8 8  millió dollár volt, 1836ban  pedig 1 1 8  mil
lió A* pamut-kivitel Angliába egyetlenegy év alatt 4 3  ezer bállal 
fköteeg-l) szaporodott. Ennek következtében az angol lopok újra sür
getik ; hogy az angol bank a’ discontot rugtassa fölebb, nehogy sok 
készpénz vitessék ki Amerikába.

P E  L E  G Y  H I R.
Abelard ’s Heloise holtletemeinek átvitelekor egy angol e z  

utóbbinak egyik fogóért 10  e z *  frankot akart adni -  Fom pejiben 
nem rés  egy tűzhelyen álló bezárt vas kondert áslak k i , m ellyben 
a’ viz, az ottan levő angolok nem  csekély bámultára, m eg egcszen  
jó ’s ízletes volt.
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30. »síim
P e s t ,  szom b at JELENKOR. 4 S & 7 .

Á p r ilis  15.

F O G L A L A T :  Magyarország (kinevezések ’s incgtisxtelések; sz. györgyi >s kecskeméti tisztválasztás; fölig, nádorunk betegsége ’s róla kia lolt orvosi közle
mények; Grabovszky Athanáz adakozása a’ pesti magyar színházra; kamrai tud.; pesti lóverseny.) Portugália (az alkotmányváltoztatási törvényjavas
latok; politikai ’s minister! viszonyok; Reméchido megveretik ’s a’ t.) Spanyolország (Madrid böjti alakja; országviszonyok; közelgő minister! változás; 
Lopez és Carrasco; Mendizabal visszatorlása ’s őrkisérete; Evans uj ütközetre készül; Espartcrot nem Verte meg az ellenség; Iribarre győzött a’ carlosia- 
kon ’s a’ t.) Anglia (O’Connell beszéde; elegy.) Franeziaország (minister! változások; Orleans lig házasságra kelt Mecklenburg Schwedin hgasszonnyal; 
különféle.) Olasz- s ’ Görögország. nerika. Ausztrália. Gabonaár. Pénzkelet. D.inavizállás.

m a g y a r o r s z ä g .rt
0  Cs. k. felsége febr. 1 Írö l költ legf. határozata által Ná- 

dasdy Leopold gróf cs. kam rást, a’ kir. lábla báróját, ’s Komárom 
m egye örökös főispánját, ugyanazon megye valóságos főispánjává; 
martz. Üi ki végzetében pedig Aczél A ntal, Békés m egye főispánt 
helyettesét udv. tanácsossá,

Továbbá martz. 30ki határozáta állal, szigeti S z e r e n c s y  
István niagy. kir. udv. kanezell. tanácsnokot Arad m egye főispánjává ; 
T ö k ö l y  P é te r kir. tanácsnokot ’s Csanad m egye eddigi főispán-he
lyettesét azon m. főispánjává, azon móddal, hogy gyöngélkedő eg ész
sége miatt a’ megye dolgai valóságos vezérlésétől kegyelmesen föl
mentve legyen; ugyanazon megye főispáni helytartójává pedig Kál- 
lay István kir. tanácsnokot; szolgaegyházi Maries Dávid es. 
kamrást Torna megye főispánjává; s Pyrker László patriacha egri 
érsek ’s Heves megyei örökös főispán k é re lm ére , gombosfalvai 
G o m b o s  Im re cs. kamarást ’s a’ n r kir. udv. kanezell. tanácsno
kát az említett megye főispáni helytartójává;

Végre, Paumgartten Ferencz b. a’ Baaden nhg gyalog ez re 
dében alezredest, ezredessé ’s károlyvárosi várparancsnokká; Mu- 
hieh Pált pedig a’ zágrábi kir. akadémiánál, politikai tudományok 
tanítójává, méltóztatott kinevezni.

"ThsSz. kir. Buda városa tanácsa mult mart. 3  kán Széchenyi 
István grófot országos érdemei tekintetéből polgársággal kívánta 
megtisztelni ’s az e ’ tárgyban magyar nyelven költ oklevelet april 
líákén küldötte állal. L. Társaik.

S z . k i r .  sz.  G y ö r g y  városa tisztujítása martz. 30kán Ga- 
lanthai Fekete Ferencz k. bizton elnöksége alatt tartatván, a ’ kül- 
tanácsba tiz uj tag választatott; népszónokká Hatvány János, segédei 
lettek: Bednarics Mihály és Uenk A n d o r, főbíróvá Schuszter J á n o s , 
polgárm esterré Marton Sam u, kapitánnyá Szegner Im re; uj tanács
nokokká pedig; Sandtner Lajos és Bogner Pál. Kecskem éten is

A ’városi tisztujítás végrehajtatott és szavazati többség szerint 
megválasztattak tanácsbelieknek Dömötör G ergely , ns. Őrhalmi 
Antal, ns. Ferenczy László, Decsi János, Gyenes M ihály, Csernus 
Mihály és Gömöry László , ns. Hajós József, ns. Muraközy János, 
Búza Kiss János, Gyenes M ihály, Szappanos István és Szél M ár
ton urak; főbírónak ns. Ferenczy László, 2ik bírónak Gyenes M i
hály ; főjegyzőknek Nagy Lajos és ns. Halasi Sándor, aljegyzőnek 
Csereklyei Jan o s , fó ügyésznek Szabó Antal, alnak ns. Tormási 
L a jo s , főpénztárnoknak Szekeres Sándor, adószedőnek ns. M ura
közy Pál, alpénztárnoknak Magyar Antal , számvevőnek Kalmár 
János , köz gyámatyáknak Baromlaki János és Gyenes Mátyás uu.

Nádorunk ó cs k. fhsége e ’ hónap 7én saját kívánságára a’ 
halotti szentségekkel elláttatván, gyerm ekeire atyai áldását adá. B e
tegsége folyamatáról az orvosi tudósítások ezeket Írják: 8 ik orv. 
tud. I 2 ik nap. „0  cs. kir. fhsége múlt éjjel néhány óráig nyugal
masan aludt; a’ csúz-kehes gyúlékony mellsérv egészen m egszűnt, 
a’ májszenvedés is láz ’s tetem esen gyöngültek, miből ő cs. k . 
fönsége isméti fölgyógyulásához rem ény növekszik. B udán, april 
i  iáén 1 8 3 7 “ 9dik orv. t. I 3 i k  n. ,, Ő cs. k. fhgsége ismét néhány 
órát nyugalmas álomban töl töt t el ,  éjen át mindig félbenszakasztva 
szunyadt; reg g d i három órakor m érsékes láz-hatás következek, melly 
könnyítő izzadsággal végződött. A betegség tökéletes ’s elhatározó 
elválása’s megszűnése azonban mégsem következeit be. Budán, apr. 
1 3 án  1 8 3 7 . l Oi k  orv. tud, 14ik  n. ,, Ó cs. k. fhgsége az éj első 
felében néhány óráig nyugalmasan aludt, éjfél után 1 órakor láznö
vekedés következett be, melly reggeli 4  órakor erős izzadással vég
ződött; mire kissé gyöngülve érzi magát ő fönsége, egyébiránt a - 
zonban nem roszabbúl, mint tegnap. Budán,  april 1 4  én 1 8 3 7 .” 
Ejfél előtti I I  órakor érkezek m eg, a* fönséges beteg nagy örö
m ére János fhg ő cs. k. fönsége.

„ 0  cs. k. fhgsége a’ múlt éjjel hat óráig csaknem minden 
felbenszakasztás nélkül s igen jól aludt, láz nem jelentkezett, minek 
következteben ő fönsege ma erősbnek ’s vidultabbnak érzi magát. 
Budán april 15. 1 8 ó 7 .w

Apádiai Grabovszky Athanáz, krassói táblabiró, a’ Pesten 
épülő magyar színház létesítésére, mint a’ haza egyes, de hiv 
polgárja segedelmezni óhajtván azon meggyőződésénél fogva, hogy e ’ 
nemzeti intézet tökéletesbitésének egyik fő eszköze az elaggott 
színészek, és színésznek ápolására szolgálandó nyugpénzes In lé /e t 
felállítása leend, e ’ czélra 1 0 0  pengő forintot ajánlott a’ múlt 
martz. 31 ki pesti közgyűlésben azon nyilatkoztatás m ellett, hogy 
ezen alapítványát kedvezőbb körülményekben nagyobb summával 
is gyarapitandja. E ’ dicséretes ajánlatát Grabovszky Athanáz urnák 
mint köz intézetek gyámolitására szán t, ’s közönségesen tudva levő 
több rendű áldozatinak nem első ’s mint kijelenté nem is utolsó

tanujelét, a’ ns m egye illy hazafi buzgóságot teljesen méltányló 
érzettel fogadó ’s a’ szabad rendelkezésétűi függő egyéb pénzek 
tőkésítésében divatozó gyakorlat megtartása mellett kamatozásra kia
datni rendelé.

Pozsony, apr. 6 án: Az itteni egyházi hangász-egyesület ma 
a’ müvész-’s nyelvlanitó-egyesület tagjai özvegyei ’s árváinak gyá- 
molitására rendkívüli hangversenyt adott az országházban. Az ös
szes 171 pengő frntnyi jövedelem csonkítás nélkül jutott az egye
sület pénztárába, mert a’ költségeket Keglevich Károly ’s Eszterhá- 
zy lvázmér grófok födözék.

F. év martz. 3 lé n  hunyt el Eperjesen temelvértyi és szlavniczai 
S á n d o r  J u l i a n n a  asszony, csillagkeresztes dáma, néhaiFo rgách J ó 
zsef gr. elmaradott özvegye aggsági elerőtlenülés következtében,pél
dás ’» az em beriség bajai enyhítésének áldozott élte 77ik évében. 
E perjes, és az egész környék gyászolja kimultát, mert általányos 
volt a’ tisztelet és s z e re te t, mellyet e* nem es lelkű asszonyság 
szelid jótékonysága, ’s magasb asszonyt erényeinél fogva birt, m iért 
is szám os, általa boldogitott család hálakönyein kívül , az egész 
környék áldása kisérte sírjába. Tetem eit a’ Varanói sírbolt pihenteti.

P e s t i  l ó v e r s e n y  1837. ang. mf.— angol mérföld. —  ar. =  arany. 
— e .= : esztendős. — ft.==font. — ism. — ismételve.— k. — kancza.— 
ni. =  mén, A’ * jegyzett díjak örökre lévén alapítva évenként mulhat- 
lanul kijárnak. 1 ang. m f .=  848 pozsonyi öl.

J u n i u s  1. C s ü t ö r t ö k ,  d é l u t á n .  * 1. N e m z e t i  díj. 250 
ar. harminca aranyat érő és Magyarország czimerével ékesített serleg
ben az első lóé; 50 ar. a’ másodiké. Tétel 16 ar. fele bánat; a’ tété 1- 
összeség fele az első , fele a’ második lóé. Futhat magyarhoni 8e. min
den m. és k . , melly sem Pesten, sem Parndorfon, sem Simmeringen 
díjért még nem futott. 1 ang. mf. — 85 ft., k. 2 fonttal kevesbet; kül
földi lovas 4 fonttal többet,

*2 . B a t thy á ni - Hun y a dy díj.  100 ar. Futhat minden k.; 9 ang. m f.; 3e. 80 ft., 4e. 100 ft., 5e. 106 ft., idősb 110 ft., Austriai 
birodalmi 4 fonttal kevesbet. Tétel 20 ar. fele bánat.

3. T í z  e s z t e n d e i  dí j .  104 ar. Futhat Magyarhonban csíko
zott ’s nevelt m. ésk,  mellynek akármi származatu ’s országbeli legyen 
is apja, de anyja’s ezen ágon nagyanyja is már honunkban született ’s 
neveltetett. 2000 öl; 3e. 87 ft., 4e. 102 ft., 5e. 109 ft., 6e. 113 ft., id. 
115 ft., k. 2 fonttal kevesbet.

4 . N a g y  i v a d é k v e r s e n y .  32 aláiró, 50 arannyal egyegy, 
fele bánat. Akármelly mén után 1833ban olly kanczától született iva
dékra, melly kancza se külföldi, se egyenesen vagy igen közelről an
gol vagy keleti vérből ne legyen, hanem bona f i de  úgynevezett, 
már régibb időtől fogva honosított, magyar nevelés; a’ mi az aláírónak 
becsületére és a’ választottság megbirálására hagyatik. — 1600 öl ism.; 
100 ft., m. 2 fonttal többet. — Az aláírók közül eddig 6an bánatot je
lentettek. (Lásd bővebben Gyepkönyv 1886 , lap 44.)

5 . I v a dék v e r s e n y. 50 ar, fele bánat. Akármelly mén után 
akármelly kanczától 183Sban született ivadékra, 1600 öl; 100 ft., m. 2 
fonttal többet. — A’ második ló az egybegyiilendő summának százlul 
tizét nyeri. Wesselényi M. b. nevezte Sowth Down ; — Széchenyi 1st. gr. 
Miracle — ; Hunyadi József gr. Claudine kanczát.

J u n i u s  4. V a s á r n a p ,  d é l u t á n .  6. P e s t  v á r o s i  dí j .  
100 ar. ezüst serlegben. Futhat minden ló. l£ ang. mf.; 3e 6 8 ft., 4e. 
94 ft.; 5e. 101 ft.; 6e. 106 ft,; id. 109 ft.; lovak, mellyeknek apjok, 
vagy anyjok és nagyanyjok austriai birodalmon kívül született, 6 font
tal többet; austriai birodalmon kívül született ló még 6 fonttal többet; 
a* pesti, símmeringi, vagy parndorfi pályatérek valamelyikén díjt nyert 
ló 3 fonttal többet; k. és paripa 2 fonttal kevesbet.

* 7 . S z é c h e n y i  díj.  100 ar. értékű billikom. Futhat minden 
m. és k .; 1600 öl ism.; 3e. 87 ft., 4e. 102 ft., 5e. 109 ft., idősb 113 ft.; 
k. két fonttal kevesbet.

* 8. Ha z a f i d í j .  100 ar. Futhat magyarhoni minden k,; 2 ang, 
mf. ism.; 3e. 68 ft., 4e. 94 ft.; 5 *. 101 ft.; 6e. 106 ft.; id. 109 ft.; teli
vér 5 fonttal többet; aimmeringi díj nyerője ugyanazon évben, 3 font
tal többet.

6. I v a d é k v e r s e n y .  25 ar. fele bánat. 3 ang. mf. 100 ft; m. 2 fonttal többet; 1333ban született ’s a’ nagy ivadékversenyre aláirt 
csikók közt. — Festetics Mik. gr. pej kanczacsikaja Murphy és tündér után, 
Festetics Ágoston részéről Festetics Antal méneséből származott kan
cza ivadékra, bár milly mén után, — Péchy Ferencz sárga méncsikaja, 
Privateer és Jerta után. (Lásd Gyepkönyv 1836 , lap 45.)

10. I v a d é k  v e r  se  ny. 20 ar. fele bánat. |  ang. mf. Nemteli- 
vér 86 ft., telivér 91 ft.; Angliában született kancza’ ivadéka minden
kor 6 fonttal többet; k. és paripa 2 fonttal kevesbet. I833ban született 
ivadékok közt. Esterházy Mih. ifj. gr. világos pej kanczacsikaja Hornpi pe ,  
Forfeit és Sprite után. Nemtelivér; anyja magyarországi születés. — 
Hunyady József gr. nevezte F o r f e i t ,  Nádasdy Tamás gr. M a n 
f r e d  mént.

11. P a r a s z t - v e r s e n y .  Első lóé 75 pgő for., másodiké 25 
pgő for. Futhatnak mezei gazdák’ saját lovai. E ’ czélra van szánva t. 
Szalbeck Jakab ur által 1836tői kezdve 1840ig bezárólag évenként k- 
jánlott egy arany is, Bejelentés a’ futás napjáig,
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J u n i u s  6 . K edd, d é l u t á n .  * 12 . A s s z o n y s á g o k  pá

l y a  d í j a. 150  ar. értékű billikom az első l é é ,  a díjból fenmaradt ara
nyok 50 iff a’ második lóé , azon fölül ismét az elsőé. Futhat angolt ki
véve minden m. és k.; löOOölism.: 3e. 70 ft., le. 90 ft., 5 e. 96 . ,  6 e. 100  
ft., idősb 103  ft.; m. 2 fonttal többet.

* 1 3 . E rd é ly i díj. 100 ar. Futhat érte a’ két magyar hazában 
született ’s nevelt akármi származású in esk.; 1600 öl; 3e. 85 ft.; 4e. 100 
ft., 5e' 107 ft., 6e. n o ft., idősb 1 1 2  ft. Tétel egyegy lóért 50 ar. fe
le bánat; a’ tételösszeség mint a’ nyertesé, Aláírhatni egész a’ til
tás órájáig. Egy személy több lovat állíthat vagy nevezhet a’ pályára. 
Ha 6 alairó nem találkozik, azon évben nem lesz e’ díj elnyerhető, ha
nem az aláírók feloldoztatván, a’ díj mindaddig a’ következő esztendei
hez csatoltatik, mig csak az aláírók száma hatra nem telik.

14. F e s t e t i c s-N  á k ó díj. Legalább 100 ar. és 10 ar. tétel 
egyegy lótul, ‘fuss vagy fizess.’ Futhat minden austriai birodalmi és tt 
esztendősnél nem idősb m. 2 ang. nit. —  3e. 87  ft., 4 e. 113  tt. , 5e. 119
fi., 6e. 123  ft. _ „ ,

* 15 . S z é c h e n y i  - k a r  d, Baldacci Antal b. birtokában, r utriat 
minden ló; ■* ang. mf.; 3 e. 8 2 j ft., 4e. 9 6 ft., 5e. 1 0 2 j ft.. 6e. 1 0 5 i  lt., 
idősb 107  j ft.; k. 2 fonttal kevesbet. Melly ló e’ kardot elnyeri, leg
jobb pályáz.mák ismertetik az esztendőben. A’ kihívás 8 nappal elől»!» 
történik. Ha a’ kard birtokosát ki nem hívják, nála marad a’ kard; ha a 
kihívást el nem fogadja , tartozik a kardot a kihívónak atadm, melly 
esetben, vagy ha a’ kard birtokosa meghalna, a’ futtatás pénztétel nél
kül megy végbe. Ha pedig a’ kihívást elfogadja, minden kihívó 30  ara
nyat lesz le, fele bánat. Az így egyhegyült summa a’ nyertesé. A’ kar
dot birtokosa nem tartozik nyertes lovával védni.

16. P a r a s z t - v e r s e n y .  Első lóé 30 pgő for.; másodiké 20 pgő 
frt. Futhatnak mezei gazdák ’s egyéb adózók saját lovai. (Vege köv.)

P O R T U G Á L I A .
A’ martz. 6kán cortes elibe terjesztett alkotmányváltozta- 

tási törvényjavaslatok fóponti a’ következők: 1) Uralkodó vallása’ 
r. kalholica; de minden más egyéb is megszenvedtetik. 2.) Az u- 
ralkodás alkotmányos-fejedelmi, ’s örökletes a* Braganza országló 
nemzetségre nézve. 3.) A’ fölség a’ népnél van, ’s a’ korona és 
törvényhozó hatalom által gyakoroltatik. 4) Országos hatalom a’ 
törvényhozói, végrehajtói és bírósági. 5) A’ törvényhozó test két 
kamrábul áll ; a’ tanácsosibul ’s követekéből. 6) A’ követkamra tag
jait négy évre választják, minden évben tartatik egy ülés. 7) Min
den ülés maga választja magának elnökét, alelnökét és titoknokait. 
8) Minden tanácsost ’s követet kinevezhetni országos hivatalra, 
de annak fölvállaltává! elveszti ülését a’ cortesben. 9) A’ tanácso
sok holtiglaniak. —  Ezek szolgálnak jelenleg vitatkozás! tárgyakul 
a’ cortesnek. A’ martz. l öki  ülésben az alkotmányi küldöttség ki
sebb részének véleményét olvasták föl a’ tanácsosok kamrájá
nak rendezése iránt, melly a’ következő 4  pontbul áll: a) Tagjai 
választás által ’s ideigleniek legyenek, b) Számuk felényi legyen 
mint a’ követeké, c) Nyolcz évre választassanak, de négy év múlva 
njra megerősittessenek. d) Választatásuk a’ követválasztók által 
történjék. —  A’ cortes megerősítő azon szerződést, mellyre a’ 
kormány legközelébb lépett egy országút ’s több híd készítteté
se iránt Lissabon és Porto között. Legközelébb egy indítványát 
fogadál^ el Midosi urnák , mi szerint minden fényűzést czikkelyre, 
mint kocsikra, lovakra, cselédségre’s a’ t (a’ gazdasághoz szüksé
geseket kivevén) adó rovatik. —

Portugália jelen viszonyait fejtegetve ’s rajzolgatva többi 
közt igy szól az angol Courier. „ Úgy látszik, a* portugálok ön 
kárukon tanulva lassanként át kezdik látni, hogy a’ zendülés olly 
veszélyes játék, mellynél az abban részesült felek mindnyáját 
vésztők gyanánt lehet tekinteni. Portugália segédforrásai nem 
kevesebbek, mint néhány év előtt valának, ’s a’ takarékosság és 
költségkímélés sokkal inkább gyakoroltatik, mint az utolsó láza
dás előtt, ’s a’ portugál kormánynak most mégis sokkal kevésb 
hitele mint valaha , ’s az ország állapotja minden tekintetben nyug
talanítóbb , mint bárineliy időben. A ’ charta megbukta, ’s az ehez 
ragaszkodott férfiaknak, minők voltak Carvalho, Ereire, Terceira 
’s a’ t. párthiveik, olly férfiak általi pótoltatása, kik, habár egyéb- 
kint igen becsületesek is , a’ királyné körébe fegyveres népcsoport 
által unszollatlak, nem nyújthatott ann^i bizodalmát, hogy annál- 
lbgva az ország jóllétét ujlag helyre lehetett volna állitni. Kölcsön
ről tanakosznak, mellyet külföldön kellene találni ’s fölvenni; de ki 
fog olly uralkodásnak hitelezni, melly a’ lissaboni pórnép lehel- 
«ti.ül függ ? ’» a’ t.

A’ Correio egy folyamodását említi a’coirnbrai püspökség helyette
sének , mellyben előterjeszti hogy a’ székes egyházban majdnem 
egészen megszűnt az isteni szolgáiul, mi a" népben nyugtalanságot okoz. 
Megkéri ennélfogva az igazság- és egyházi ügyek ministerét: nevezze ki 
ez Aet és ezeket a’ (csupa miguelpárti) papokat, mit a’ minister 
cs elekedett is, szolgálati készségből az egyház iránt. Beszéli továb
bá a’ mondott lap, mikép az egész országban alig van többé isteni 
tisztelet, ’s magában Lissabonban is sokszor zártan áll a’ székes- 
egyház, mert a’ kanonokokat mar egy esztendő a’jótéleményeseket 
pedig 1 5 hónap óta nem fizetik, ’s igy tanítással kénytelenek élelmü
ket keresni, mi mellett egyházi hivatalukra nincs idejük; különben 
éhen kellene meghalniuk vagy még roszabbul.

Algarbiai tudósítások szerint megverte febr. 26án Barcaab 
ur Hemechido csapatait. Ugyanonnéti tudósítások egy még második 
győzödelmet is hirlelnek, mellyet a’ hadi minislerség hivatalosan 
is köztudomásul adott. Ez utóbbi ütközetben, mint mondják, 2 0 —  
3 0  holtat , számos lovat , pogyászt ’s a’ t. veszte.

A ’ királyné és férje egészen kigyógyultak már a’ hurutláz- 
1 ul. Különben még a’ város nagy része sinylik benne, mit az égető

sugaru napot rendkívüli hidegséggel előzni ’s követni szokott re g 
gel és alkony nem kis mértékben segít elő.

S P A N Y O L O R S Z Á  G.
Madridi levél martz. 24rül következőleg rajzolja a’ főváros böjti a- 

lakját: M adrid, e’ vallási ünnepek ’s egyházi szertartások napjain 
szokott tekintetű; ugyanazon tolongás van az egyházakhoz, minő 
nmlt évben; él még a’ hit e’ szivek legbensőjében. He ámbár keveset 
törődnek is a politikával nagy héten, mégsem kerülhető el a’ köz
tigyeim et, hogy néhány nap óta Caballero lakában gyakori gyűlés 
tartatok. Mint tudva van, e’ lak szolgál gyülekvés - helyül Lopez po
fit. barátinak, Állítják, hogy e’ gyülöngések ministeri változásra ezé- 
loznak, mi szerint illy szinü em berek juthassanak kormányra. B izo
nyos, hogy a’ ministerek igen kévéssé bizakodnak önerejükben. Újabb 
tanúságát adák ennek legközelébb a’ Bilbao-(előbb Ferdinand-) kapu 
(ölszenteltetésekor. Az illy alkalommal összetódulni szokott nép ki
csapongásinak ugyanis elejét veendő, a’ megelőzött estén olly hirt 
terjesztőnek, hogy az ünnepiség utóbbra halasztatik. ’S valóban m ás
nap a’ hely színén, több rendőr is volt mint néző. Méltán csudál- 
ko/.ik az em ber illy kétes helyzetben a’ cortes hanyagságán. A ’ car- 
losi rabló csoportok által meglátogatott ’s kiélt tartományok lakosi
nak panasza nem lel viszhangra a’ nemzeti gyűlés keblében, noha 
mindinkább szaporodik is az. Csak tegnap szárnyalt még h íre , hogy 
Liriát 12  zászlóalj gyalogság ’s ezer lovag carlosi fenyegeti, ’s ők 
már azt ma elfelejtik. E ’ védtelen várost ki fogja dúlni az ellenség; 
de mit törődik azzal a’ cortes. A ’ bizonytalan szerencse -  hir ’s d. 
Sebastian infans elfogatásának hire (mert ezt rebesgeték mostanában) 
sokkal hamarabb nyer hitelt, ’s nagyobb mozgásba hozza a’ cortest, 
mint a’ tartományok szerencsétlen helyzetérül szóló kétségtelen tu 
dósítások. ’s a’ t. Egy másik martz. 2öki levél, ugyan Madridbul, azt 
erősiti, hogy az ország mostani helyzete legkeserübb czáfolata azon 
állításnak, mintha az I 8 i 2ki alkotmány visszaállittatásával a’ pártok 
villongásai m egszűnnének, ’s az egyetemes nép annak zászlója , mint 
utólsó ’s egyetlen menedéke alá gyülekeznék. A’ la granjai lázadás 
következtében, úgymond , sokan elidegenültek a’ királynétól, leg
hívebb em berei közül is. Az ország most kormánytalan és alkotmány
nélküli. Az 1 8 1 2 k i constitutiot sírba szálliták, ’s az u j , már szü- 
lemlése pillanatában daczos ellenszegülésre talál. Mendizabal és Lope- 
zen kivül, a’ többi minister mind nehéz beteg, hasonlókép altitokno- 
kaik is, úgy munkára sem alkalmasok, ’s mégsem akarják kibocsátni k e 
zeikből a’ kormányzási gyepiüt. Almodovar gróf, az uj m inister, kinek 
egyszersmind Calatrava helyét is pótolni kellett volna ideiglen, olly 
rosszul van, hogy mai nap mindkét hivatalára nézve benyujtá elbocsát- 
tatási kérelmét. Már is J. Faoundo Infante írja alá magát helyette, ki 
egyszersmind Madrid parancsnoka és követ. A ’Mendizaba! elleni ke- 
serültség minden miveit ’s jobb érzésű spanyolnál legnagyobb fokra 
ju to t t , ’s a’ szabadsajtó által majd hihetetlen iszonyatossággal nyilat
kozik. 0  azonban ezek visszatolására keményebb módot használ. 
Mint említők, egy Ízben azon képtelen állítást szalasztó ki száján 
a’ cortesülésben , mikép a’ hadsereg olly jól fizettetik, hogy a ’ tisz
teknek , ha nem játékosak , tüszó -  számra kell pénzüknek lenni. E ’ 
méltatlan gúnyra élesen válaszolt a’ „M undoaban egy liszt, neve aláí
rásával. Mi lön következése? Néhány nap előtt egyik éjjel megtámodá 
őt egy burkozott férfi, ’s két gyilokdöféssel más világra kőidé. Sőt 
annyira ment a’ pénzügyminister gondoskodása, hogy nappal is b é r
lett gyilkosak által kisérteti kocsiját, kik, az őt netalán megrohanni 
szándékozónak vont gyilokkal útját állják. E ’ zsoldos őrczimborák 
nagy részben (Juesada gyilkosai voltak, ’s eleinte sokan azt gondo
lák,  azért kisérgetik Mendizabal kocsiját olly gondosan, hogy élete 
után törekesznek. Ugyan e’ személyek beverték minap egy kőnyomó 
intézet tutajdonosa ablakait, mivel a’ pénziigyministert tárgyazó torz
képet függeszte k i; ’s azon esetre ham ég ezt cselekedni m erészlené: 
halállal fenyegetők. A’ spanyol „Colbert“ aggodalmát, ugylátszik, 
azon megtámodás izgatá föl leginkább, melly minap a’ pénzügymi- 
nisteri hivatalban érte. Egy csapat asszony t. i . , kiknek férjeit nem 
rég  hivatalaiklul megfosztá, sokáig várakozott rá az előszobában,
’s midőn kijöttekor panaszukat meghallgatni nem akará „ Ladron ! 
bribon ! judio ! u kiáltozásokkal kiséré egészen kocsijáig. Azért re n 
d d é  hát ama’ férfiakat Mendizabal, hogy illy botránkoztató eseteknek 
jövendőben elejét vegyék. Mint mondják ama’ gonosz hirii Avirane- 
ia is ujlag megjelent Madridban, kit Mendizabal előbb gyakran szokott 
vala használni titkos küldözgetésekre. —  Nem ; sokáig már nem 
tarthat ez igy. Az ellenzéspárti követek’s nem zetőrség számos tagjai 
az- ernanii szerencsétlen ütközet hírének következtében már is felszó
lítást nyujtának be a’ királynénak ministeriumváltoztatás végett. Egy má
sik felírásban pedig azon óhajtását fejezé ki A lava tartomány: bár 
Anglia ’s Francziaország közvetlenül beavatkoznának a’ spanyol 
ügyekbe. A’ maiagai, badajozi és caceresi junták végre már az uj 
alkotmányterv megváltoztatása ’s az 1812ki alkotmányhoz alkalma
zása iránt szólamlottak fül ’s Írtak a’ corteshez. Hasonló kivánalok 
egyébiránt másutt is keletkeznek, ’s Madridban , az uj kávéházban, 
a’ mozgalmi párt gyülekvőhelyén naponként hallhatók. Minden közel 
ministeri változást gyanillat.

Mart. 25ki tudósítások szerint 22rül költ kir. végzemény, 
a’ már néhány nap óta minister elnöki és hadministeri helyettes 
gyanánt hivataloskodott d. Faenndo Intantet, ugyanazon m inőség
ben ideiglenesen kinevezi. Különösen a hadministerségre nézve 
nyilván kimondatik ugyan , hogy az csak Almodovar gróf fölgyő- 
gyulásaig ruháztatik rá; de közönségesen azt hiszik, hogy ez nem 
fog többé a’ kabinetbe lépni. Ugyan akkori tudósítások szerint Lo
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pez minister és Carrasco vitája még sincs elintézve. Lope« nem foga- 
<lá el amannak bajvivásra kihívását, azt felelvén Carrasco fölszó- 
litására: szolgáljon ügyük elintézéséül a z ,  hogy mindketten az é j
szaki sereghez menjenek ’s a’ carlosiak elleni harezban viják ki 
egymás fölötti elsőbbségüket. Ezt azonban bátortalanság szavainak 
hiszik , annyival inkább, mivel Carrasco most beteg s az ajánlást 
el nem fogadhatja. Ó tehát azt üzené Lopeznek, hogy előbb csak 
alacsony rágalmazónak nevezte, most azonban pucának is m utat
kozik. Valljon mit felel erre Lopez !

San Sebastianbnl jött hírek szerint Evans még folyvást 
hadsergeinek rendezésével foglalatos, ’s katonáihoz intézett újabb 
fölszólitása szerint, nem sokára ismét ütközetbe viendi őket. Ba- 
yonnebol 29rül költ tudósítás azt állítja, hogy előltnapi reggel erős 
álgyuzás hallatszék San Sebastian felől. B ayonnei, april 2knig 
terjedő közlemények azonban semmi említést nem tesznek utóbbi 
ütközetről. Szerintük d. Sebastian Irunon keresztül visszatért To- 
losába. E gészen bizonyos már az is, hogy Esparlero megvereté- 
se, kit már a’ carlosiak egészen tönkre jutó tnak hirdetőnek, csupa 
költemény volt. Ő még 2 4 kén is Durangoban tartózkodók, m ely- 
Jyet kellően megerősített ’s élelmi szerekkel jól ellátott. E llenke
zője valósult a’ carlosiak által terjesztett azon hintek is, hogy l r i -  
barrent megverték, ’s egészen Pampeluna falaiig szurony okkal visz- 
szanyomván , egy zászlóiul is megfosztották. A* győző fél iribarren 
volt, ’s az ütközetben részt vett franczia segédsereg csapati, csu
dáját adák a’ bajnokiságuak. Ugyan ez foglaltatik a’ bayonnei 
spanyol consulnak a’ londoni sp. consulhoz martz. 2 örül intézett 
tudósításában , mellyben többi közt azt is emliti, hogy 2 1 kén 
2 0 0  carlosi foglyot kisérlek Bilbaóba, kik a’ christinok által be
vett Vrigoitia erősség örkatonaságábul valók voltak.

A ’ M essager szerint, Bayonneba m. h. 3Ukán érkezett m a
dridi levelek bizonyos carlosi mozgalomrul tesznek em lítést, melly 
m. h. JiOkán ütött volna ki a’ főváros kél negyedében. Ezt hamar 
elnyomták, de ismét egy ellenkező irányú kele tkezett, gyámolitva 
a’ nem zetőrség több zászlóaljátul. Miután az uj kávéházat, a’ föllen- 
gősdiek tana-helyét, a’ rendőrség parancsára, esti Dórakor becsuk
ták , számos csoport indula innen a’ „R iego-H ym nust“ zengedezve 
a’ Puerta del Solhoz ’s innen az Arénái utczán keresztül a’ del 
Oriente térre. Itt a’ királyné palotája el ölti őrnél az egész tömeg 
kiáltozá: „ Éljen az alkotmány! “ A’ hírnök elindnltaig nem avat
kozott az ügybe fegyveres hatalom. Későbbi adatok még nem lévén, 
bizonytalan a’ dolog ki menete.

A’ „M oniteur“ jelentését közli Spanyolország éjszaki partjain 
czirkáló Hermione fregát parancsnokának, melly szerint martz. 8 —  
í)ik közti éjjel Santanderben borzasztó gyuladás támadt. A’ kikö
tőben horgonyzó franczia brigg, le Lulin, legénysége legnagyobb 
erőködéasel ’s elszántsággal segité oltani a’ tüzet, ’s a’ város leg 
szebb ’s dúsabb negyedét menté meg végveszélytől. Három m a
tróz tetem esen megsérült.

A N G L I A.
O’Connell az utóbbi időkben betegeskedett , ’s a’ parlia

ment! vitatásokban nem vehete oily élénk, részt, mint szokott. —- 
|)e most egészsége helyre állta után előbbi munkásságára viszszalért, 
Bizonyságátadá ennek az irlandi nemzeti egyesület mart. 26ki ü lé
sében , hol hosszú beszédet tartott régi szokott hangján. „Azon 
m eggyőződéssel mentem el tőletek, úgym ond, ’s ugyanazon 
meggyőződéssel jövök hozzátok vissza, hogy Irlandnak joga van honi 
parliamenthez. Nagy nemzeti segédforrásink, ’s népünk gazdag 
szellemi képessége m elle tt, melly naponként mindinkább érezni 
kezd,  Irland nem lehet arra kárhoztatva, hogy szegény elsat- 
nyitott tartomány maradjon. (Tetszés.) En előre latom, hogy sze
rencse és nyugalom , csak saját honi törvényhozás utján lehet 
tulajdonunkká ; de mindezen m eggyőződés daczára is el akarom 
ama’ próba sükerét várni ,  m ellyel ezelőtt két évvel kezdének; 
azon próbáét t. i., valljon Irland nyerhet e jó igazgatást az eg y e
sült parliamenttől? Öt éviglen hasonló próbát tettem  az orangis- 
tákkal, —  de az dugába dőlt. Midőn a’ felszabadítást (emancipatiot) 
megnyertük, nem hangoztattuk győzödelmi kiállásúikat, nem lo
bogtattunk zászlókat, még a’ kivilágitás picziny örömét sem en
gedtük meg magunknak, ’s gyülésinkben minden erősebb szózattul 
tartózkódánk az orangeférliak ellen. En mind a’ két szint, a’ 
narancsszint , t. i. és a’ zöldet , hordozám mellemen ; ’s i m e , 
most akkori viselőiemért kinevetnek a’ p.trliamenlben, ’s helye
ket idéznek akkori beszédimből , hogy ellenniondásba hozzanak 
enmagammal. Uly gyümölcsöket szült jó szándékom ! E’ próba 
tehát felsült. Az oraniai párt szellemével , ’s a zsarnokságéval 
és elnyomáséval nem engesztelődhetni ki. Ha a’moslani próba is 
kudarezot val l ,  akkor nem marad egyéb h á tra , mint a’ repeal- 
kivánásra visszatérnünk, (tetszés.)“ O’Connell azután e'őadá, mi ki
látásai vannak arra, hogy minden tartózkodás daczára is a’ próbá
nak jó következése lehet. —  Es az főleg Irland mostani kormá
nyának föntartása. De ha, úgymond, a’ mostani igazgatás m egbukik, 
akkor nincs lrlandra nézve többé mit reményleni. Egy másik kö
rülm ény, melly jó sikerrel biztat, az , hogy az alsóház még ed
dig erősen állott. Azonban még sincs rem énye az irlandi ható
ságot illető törvényjavaslat elfogadtatásához a’ felsőházban, mivel 
a’ toryk semmitől sem félnek annyira, mint a’ népben ’s in téz- 
vényiben kifejlő demokratái hatalomtól. , ,Anglia, így folytató sza
vait , fegyverben áll m ost az egyházi adó végett, ’s ha e’ pilla
natban az irlandi tizedkérdéssel is növesztetnék e’ láng, a’ gyu

ladás olly annyira elterjedne, hogy más intézvények is veszély
ben forganának, ’s nemcsak a’ statusegyház, hanem m éga’ k'rályszék 
sem lenne bátorságban többé, (halljuk ! halljuk !) Az egyházi adó 
kérdése Angliát illeti , ’s inig az el nincs döntve , addig Irland 
szárazon maradand. De már most azt kérdem , ha Irlandnak saját 
parliamentje volna,  gátolhatná e az irlandi törvényhozás menetét 
bármelly angol kérdés is ,a (halljuk!)

Az angol lapok szerint a’ korona törvénytanácslóji már be
nyújtók véleményüket, hogy Oroszországnak joga van Czirkasszia part
jait ostrom alatt tartani , ’s azért egyszersmind vám és veszteg- 
rendeléseket lenni,  mellyek ellen a’ „V ixenK saját veszélyére 
hibázott. —  Angol lapok Domingobul azon hirt hozók , hogy ott 
zendülés ütött k i , de nem lehetett tudni eleinte, ki zendült föl 
’s m iért ? Legújabb hirek szerint e ’ zendülést már lecsilapiták ’s 
azt Isidor Gabriel ezredes támasztó serege egyik részével, ’s már 
a’ fegyvertárt el is loglalta ; de a’ többi sereg ezen támadás első 
h írére , úgy szinte a’ nemzeti őrség is, Leo tábornok zászlója alá 
gyű lt, ’s e ’ kiállás m elle tt: „Éljen a' respublica! éljen Hayti e l
nöke !“ megtámadó a’ zendülőket, ’s a’ fegyvertárt visszafoglalta. 
Gábriel ezredes és seregei nagy része megillant. AMolgot legalább igy 
adja elő Boyer tábornok, Hayú elnöke, egy jan 3 l én  kibocsátott 
leiszolásában. —

A ’ Globe szerint Durham gróf családjának egyik tagja 
nem rég irt sz. Pélervárból, azt jelenvén, hogy Durham gróf rö 
vid idő múlva Carlsbndba menend e’ fürdőt használandó.__P olig-
nac hg nőstül nem sokára Németországba szándékozik,’s ottan több 
hónapot töltendő. Mondják, a’király május első hetét Buckingham pa
lotában szándékozik tölteni, ’s a’ királyné az új palotában május 2 4 én ,  
Victoria hgasszony születésnapja és nagykorúsága ünnepére, nagy 
udvarlást tartani. A’ király egyszersmind meghítta Londonba Orle
ans és Nemours hgeket, úgy szinte az oraniai liget fiaival egye
temben , nem különben Mihály Orosz nliget is , ez ünneplésre.

F  It A N C Z  I A 0  R 8  Z  Á G.
A ’ M oniteur april l é n  m ég nem közli a’ már előbbi napon 

is várt kir. rendeléseket a’ minister-kinevezésekről. —  A’ Jour, des 
Débats csak egy sorban jelenti, hogy a’ minister-változtatásról sem 
mi újat sem mondhatni még. Szinte a’ Débats szerint bizonyosnak 
látszik, hogy a’ külügyek hivatalába april l é n  hírnök érkezett B er
linből, ’s hírét hozó, hogy Orleans hg. és M ecklenburg Schw erin 
Erzsébet Luiza Ilona hgasszony közt a’ házasság megköttetett. —

A ’ 16ik katonai osztály parancsnoka Liliében martz 2 4 én 
a’ 33ik ezred ezredesét 1 4  napi, ugyanazon ezred több tisztét p e 
dig 8  napi fogsággal bünleté, hogy m egengedék a’ liszteknek tö r
vénytelen gyűlést tartani, mellyben egy folyamodást iríak alá egyik 
társuk kizáratására. A ’ Jour, du Commerce szerint azo i fregát, mely- 
lyen Napoleon Lajos hg. elindult, az ujyorki vizeken ugyan m egér- 
keaett m ár, de a’ hggel ismét délfelé vitorlázott, ’s mint hiszik, az 
utazás czélja Rio de Janeiro.

Francziaországban a’ gőzhajókon kívül még 1 7 0 0  gőzerő- 
mű munkál naponként 16 óráig, ’s 4 5 ezer ló ’s 4 5 0 ez é r napszá
mos erő t kiméi m e g .— Balzac urat, ki most Majlandban tartózkodik, 
franczia lapok szerint, alkonyaikor e’ varos közepén kirablák. K árát, 
köz vélemény szerint, könnyen kipótolhatja, ha ez ’ esem ényt novella 
tárgyul használandja.

A’ lyoni selyemmunkások mostani szükségére nézve m egjegyzi 
egy párisi levelező , hogy bármi eszközöket használandnak is an
nak enyhítésére, ismét viszakerülend e ’ nagy szükség időszakonként, 
hacsak az egész selyem ipar alapját meg nem változtatják, mi csu
pán akkor történhetik meg, ha a’ franczia selyem mind jó ságára, 
mind ol -sósógára nézve vetélkedhetik a ’ chinaival. Hogy a’ fran
czia kormány ezt e lérhesse , minden módot elkövet a’ chinai s e 
lyem tenyésztés m egism ertetésére a' francziákkal. E ’ végre követ
kező czimü munkát fordittatott le chinai nyelvből: „Reeueil de trai- 
tés chinois sur la culture de la soie. Az e’ könyvben felhozott chi
nai selyemtenyésztési módok közül Bauvais ur les Bergiéres jó 
szágán egyet már megpróbált ’s a’ siker olly annyira felmult 
minden rem én y t’s várakozást, hogy azóta a’ seiyem tenyésztés F ran 
cziaországban még a’ legnagyobb uradalmakban is divattá lett. Az 
eperfa-ültetést még olly vidékeken is megpróbálták, hol eddig kétel
kedtek annak jó  tenyészhetésén. Azonban a’ süker itt is annyira 
megjutalmazó a’ fáradságot, hogy olly helyeken , hol elegendő s e 
lyem - árulás biztosítja a’ keletet, száztól 1 5 — 20nyi  nyereséget 
gyümölcsöz, melly annyival nagyobb , mivel semmi kezelési tőkére 
nincsen szükség.

Lionból azt Írják, hogy a’ gyárlallan selyem óra leszállóit, mi a’ 
gyártóknak alkalmat nyújtott ismét a’ gyártáshoz foghatni. A ’ k o r
mány a’ munkál!an napszámosakon segítés végett különféle ásásokat 
parancsolt a’ város külön részei összekapcsolására. A ’ kedvetlen idő
szak m egszűnése is enyhíti a’ szegények állapolját.

Majd valamennyi franczia gyarmatban iskolák allittatnak fia
tal négerrabok számára.

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápolyból martz. 23án igy írnak az Alig. Z tgban: „Ma, mint 

pagy csütörtökön, szokás szerint nagy búcsú vagy gyászm enet tarta
tott, mellyen ő fölségök a’ király ’s királyné, az özvegy királyné, vala
mennyi hg és hgasszony is gyalog m egjelentek. A’ fő uraságok e’ 
napon öt különböző sz. egy házban látogaták meg az ur koporsóját, hova 
őket az egész udvar s tiszti kar kiséré.
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G Ö R Ö G O R S Z Á G .

Triesten által levelek érkeztek Görögországból Münchenbe, 
martz. 8 ig terjedők, azon tudósítással, hogy az országban teljes nyu
galom uralkodik. A’ király a’ ministerekkel gyakran foglalkozott ’s 

nép várton vár mindenféle hasznos intézkedést az országra 
nézve. Rudhart minister folyvást igen munkás az ország és viszo- 
nvinak minél teljesb megismérhetésiben. Az udvarnál minden 
egészséges, ’s a’ királyné, kíséretestül meg kezdi már szokni új 
helyzetét. Martz. lé n  a’ kormánylap egy felszólását közli Oltó ki* 
rálynak a* néphez, szerencsés visszatérte alkalmára. —

A M E R I K A .
Washingtonból febr. 14ki levelek szerint az elnöknek, a’ 

mexicoi viszonyokat tárgyszó , üzenete ellenére senki sem akar 
háborúról —  legalább az idén —  Mexico ellen gondolkozni, ’s még az 
oda vitorlázó hajók biztosítási díját sem emelék föl. A ’ congres- 
susban az Adams ur ellen tett indítványt, ki a’ház rendszabályi e l
len , csupán rabszolgáktól aláirt kérelm et nyujta be, három napi 
élénk vita után, Adams ’s rokonérzetü baráti minden törekvési da
czára is 1 0 5  szóval 9 2  ellen elfogadták, ’s nagy szótöbbséggel 
ollyképen erősitékm eg , hogy rabszolgáknak teljességgel ne legyen 
joguk kérelmet benyújtani; ha pedig azt más nyújtaná be helyettük, 
illyes tette alkotmány-sértésnek ’• az uniót veszélyeztetőnek tekin
tessék. —  A ’ képviselő házban febr. 18án 5 0 0 0  különpéldányt 
határoztak, a’ dohány-termesztők által benyújtott emlékiratról k é 
szült biztossági jelentésbül, melly szerint az egyesült Statusok 
elnöke kéretni f og ;  hogy kőzbenjárulása által a’ franczia, angol, 
o rosz, hollandi ’s német kormányoknál eszközölje ki a’ vámok 
*s korlátozások alább szállittatását, mellyek eddig az egyesült Sta
tusokból a’ dohánynak az említett országokba vitelét maiglan szerfölött 
terhelik.

Limai hírek szerint, Santa-C ruz szorgalommal fáradozott 
révparti vámhivatalok fölállításában. Az új vámrendszer m egjelent, a’ 
vám 5 —  5 0  emelkedik száztól, több áruczikk azonban egészen vám
m entes, többi közt: minden nemű tudományi m űszerek , földképek, 
oktatókönyvek, könyvsajtók, rézm etszetek, kőnyomatok ’s hangm ü
vek. Callao szabad kikötővé lett ’s több kereskedés - emelő intézvény 
létesült. Az angol rakhelyek rendszerét szorosan utánzák. Peru  e- 
melkedni látszo tt, és Santa -  Cruz mindenkép törekvék a’kormány ez 
uj rendszabályinak köz elfogadtát kieszközleni. A ’ Panama ’s Val
paraiso közti tér összeköttetésére gőzhajó társaság alakult csupán 
angolokbul áll. Egyedül Chili viszonyzata támasztott még aggságot, 
melly tartomány legingerüllebb a’ perui új vámrendszer m iatt, mivel 
gyökében támadja meg külkereskedése egyedárosságát. Ellenséges- 
kedésit eddig csupán a’ három hadihajónak Callaoban történt elfog
lalása által nyilványitá. A’ britt consul „Talbot“ hadihajón szeren
csés volt az ellenségeskedés ideigleni m egszüntetését eszközölhet
ni. Chili makacsul kiváná az uj vámrendszer visszavételét, mire 
maga Santa Cruz minden további alkudozást kereken megtagadott

A U S Z T R Á L I A .
Múlt évi julius 1 töl. fogva Sidneyben, U j-dél-W alesben, „The R e
form er“ czim alatt uj hétilap jelenik m eg , mellynek első szám a, 
illy fölirás a la tt: „ U j-dél-W ales a’ legközelebb lefolyt négy év
ben ;a következőket közöl: „Ámbár a’ telepitvény gyarapulása ez’ 
említett korszakban példátlannak nem mondható, mégis m indeneset
re  rendkívüli volt. Négy év előtt alig vala 1 0 — 12  hajó kikötőnk
ben látható, ’s különös szerencsének tarto ttuk , ha minden 2 __3
hónapban egy hajó jelent meg Angliából. Milly egészen más a’ 
mostani tekintet! Uetenkint, síit majd mindennap érkeznek an
gol hajók. De nem csupán a’ britt kereskedés élénkíti kikötőnket. 
Az amcíikaiakat honosultaknak kell nálunk tekinteni, spanyolok ’s 
francziák tisztelik honunkat, ’s még a’ távol Némethon is küldi hoz
zánk búzával terhelt hajóit. Az utazót a’ haza belsőjében is hason
ló haladás lependi meg. Az uj települők, legyőzvén az első aka
dályokat, hamar vagyonosak lesznek, uj hazájukat m egszeretik, a 
brittekböl, amerikaiakból ’s németekből „ausztráliaiakká“ változnak. 
Mindenkinek joga van a közügyekben részt venni, mi szeretetet éb
reszt tudományok ’s literatura iránt, ’s oily szellemi változást szü- 
lend, melly m ég nem érett ugyan, de e inem  m aradhat, ’s mellyel 
e’ lapok, józanul készítve változásra a’ közönséget, eszközlendők.“ 
—  Ezekből láthatni, hogy Ausztráliában, valamint ezelőtt Éjszak- 
amerikában, ’s jelenleg Canadában, európai eredetű népekből, uj ho- 
nosult nemzet alakul,  mellynek száma már 8 0 ,0 ü 0 re  megyen.

A 1 „Morning Post’ Ujseelandból borzasztó öldöklésekről ’s puszti- 
tásokrul ir. Waikotto , Malamta ’s Touranga benszülöttjei t. i. Maka- 
lu tartományban, hol Jones urnák Sydneyben telepvénye volt, ezt 
folegetek ’s több mint 100  tonnányi lent részint elpusztítottak, ré. 
szint magukkal vittek. A’ telep (etablissement) főügyelője T apsell, 
mint latszik, értesítve volt a’ történendő lámodásról, de csak 120  
vedlőt ,  kik közt némber ’s gyermek is vala, állíthatott a’8 0 0  fő- 
nyi fegyveres csoport ellen. A ’ támadók tehát előre nyom ultak, min
ien  utjokban ért lérfit halomra ültek , a’ némbereket ’s gyerm eke
ket pedig foglyokká tevék. Durva kegyetlenséggel hurczolák ki há- 
za.kból a szerencsetlen áldozatokat, lábaikat’s kezeiket földhez szó- 
n lák  stomahayvkkal (fejszéikkel)fölkonczoIák.Mindenfeléfeiek ’s ta-
go evertek a földön, *sa’ vademberek ismételve hangoztalak öröm- 
rivalgasaikat. Több napig maradtak iszonyú tetteik színhelyén Tap- 
*e 1 egy jóindulatú főnök tanácsára telepi állomásárul hátrább vonult. A1

benszülöttek mindent, mit találtak, elrablottak, az épületeket pedig 
lángba boriták. Visszatértükkor 13  férfira bukkanlak egy m ás el
lenséges vad néptörzsből, kik közül tizenegyet m egöltek, ’s m eg
sütvén fölfaltak.

* # *
S tatuspapírok különböző országokban. 1) A ngol sta** 

tüspapírok. Minden ország közt Angliának van legtöbb adóssága, 
de ereje is olly ó riási, ’s a’ h ű ség ’s pontosság, mellyel kölelezleté- 
seinek minden időben elegei le sz , olly elismert ’s biztos, hogy 
papírjai e’ mellett is legdrágábban kelnek; 's ha néha árokingado* 
is , ezt nem a’ status hitelének csökkente okoz*», m ert a’ „H itel* 
minden Angol keblében ingatlanul é l ,  hanem más külső okok,  
p. o. nagy készpénz- keresés, terjedelmes kereskedési vállalatok, 
kilátás uj hasznos kölcsönre, sürgető pénzszükség háború idején 
’s a’ t. Az angol statusadósság tömege főleg folyvásti kamatokbul (per- 
petuirliche Renten) áll, ’s ezeket kell leginkább érteni, midőn angol 
pénzekről van a’ sió , mint kereskedés tárgyairól (stocks, fond», 
effects). Különböző neveket viselnek, részint a’ kamatláb m agassá
gától, inellyet a’ kormány midőn az adósságokat felszedő, sxázálul 
Ígért, részint a velők időnként véghezvitt pénzügyi munkálkodások 
tói; de a’ nevek a’ biztosak’s vevőkre nézve lényeges különbséget 
nem okoznak. —  M ég az úgy nevezett „alapított“ és „nem alapí
to tt“ nevek sein tesznek különbséget biztosságra nézve, mert ámbár 
„alapos„ (íundirt) adósságoknak azok neveztetnek, mellyek ka
matjainak fizetésére ’s lerovására bizonyos stalusjövedelem van ki
tűzve , a’ mi a’ „nem alaposakra“ (nicht fundirt) nézve nein így 
áll: azért a* „nem alaposak“ kamatjai is szintolly pontosan fizettet
nek, ’s ha a’ status és hitelezők akarják, alaposakká változhatnak. 
—  A’ statusadósságok lassankénti lerovására saját fogyasztó pénz
alap (sinking fond) van rendelve, melly a’ kötelezvényeket, azok 
folyama szerint, visszavásárolván, az adósságokat kevesili ; melly no* 
mét a* pénzügyi kezelésnek (amortisatio) minden jól intézett ’s adós
sággal biró status utánozá. Mióta ez intézet fen áll, folyvást igen 
sokat tett a’ státuspapirok becsének fentartására, m ert nagy enyéss- 
tó  tőke (Tilgungstamm) mellett mindenki könnyen talál vevőket s tá 
tuspapírjaira ’s nincs tőkepénzesekre nézve kényelm esb, mint 
státus-papírokat bírni, mellyektől nem csak  bizonyos kamat já r , h a
nem  mellyek minden pillanatban veszteség nélkül, vagy épen nyere- 
aéggel, eladhatók. Ámbár az angol statuspapírok nagy része foly
vást egyazon kezekben marad, mivel közönségek, nyilványot inté
setek  és gaadag egyes em berek is örömsst megtartják azokat, mint 
vftltozhatlan jövedelmök kutforrásit: mégis naponkint igen nagy 
szám jó a’nép közt forgásba ’s az azokkali nyerészkedés nem megvetendő 
ágát teszi az angol kereskedésnek. A ’ ki Angliában illy státus
papírt vészén, nem kap arról a’ statustól semmi emlékiratot vagy 
bizonyitványt, hanem a’ helyeltcsupán a’ tulajdonos nevét ’s charac- 
teré t Írják, a’ nagy nemzeti adósság-könyvbe ’s a’ tőkepénz ’» attól 
járó kamatokrul számadást visznek. Ha azokat vagy egészen vagy ré 
szint eladja, nevétől el- ’s az uj tulajdonos neve alá Írják. Arról a- 
zonban mennyi illeti ót a’ nemzeti adósságkönyv szerint, mindenki 
nyerhet bizonyitványt, de e’ bizonyitványnak a’ statuspapír-kereake- 
désre semmi további nyomos befolyása nincs,’» mindenki eladhatja 
'a átirathatja pénztőkéjit anélkül, hogy aaon bizonyítvány csak szó
ba is vétetnék. E s így minden tulajdonosnak személyesen vagy tö r
vényes fölhatalmazottja által kell a’ pénztőkét beiratni vagy kitöröl* 
telni, a’ kamatokat fölszedni ’s a’ t. Hihetlen volna, miként lehet 
• ’ csalásokat kikerülni a’ tulajdonosak olly tömérdek nagy száma 
m elle tt, ha csak a’ dolgok’ legnagyobb része, a’ tökék átíratásai, 
a’ kamat-fölvétel ’s a’ t. különös és a’ jegyzők előtt ismert statuspa- 
pír-tőzsérek által nem történnének; de így igen ritka e se t , hogy e ’ 
végtelenül kiterjedt ügyben csalások tűnnének fel, ’s az igaz birto
kosak helyett hamisak jelennének meg. Ezen egész ügy fó igaz
gatása az angol nemz. bankra van bízva; a’ nagy adósságkönyvek a. b. 
ez. rend szerint fölosztva és számos szobába elrakva a’ kezdő belük 
és szótagok rendjéhez képest. így  mindenki könnyen feltalálhatja a’ 
m agáét, ’s a’ tömérdek kamatfizetés 14 nap alatt megtörténik. Ki 
•z  angol pénzügyről’s annak idő szerinti változásiról bővebben óhajt 
tudni, olvassa „Histori of national debit“ Hamiltontul, vagy: „Com
pendium of finance“ Cohentül (London 1822).

G A B O N A Á R  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.

buxa 1 kétizar. | rozs 1 4rp» 1 cab i kukur. f kit«*
martz. sokán Ungvár 84 1 76 I 60 1 60 1 38 1 80 -
„ 80án Arad 86 1 70 1 68 1 60 j 46 1 80 1 “

apr. íjén Miskolcz 100-95 1 75-70 1 58 1 52 1 35—30 1 85 1 230-200
,, ljén Pécs 75 “ 1 60 1 55 1 55 1 32 1 75 1 “
„ íjén Baja S3— 70 1 53 1 50 1 53 1 31 1 73 1 -
,, 2;ín N.Becskor. 80 60 - 1 50 1 40 1 65 1 60
,, 4én Debreczcn 120 — 100 1 85- 75 1 75 1 -  1 52 1 95— 85 1 130-120
,, gán Losoncz 90 1 -  1 50 1 50 1 2 8 1 - 1 -
„ gán Mosony 115- 64 1 58- 48 1 49 1 45— 40 1 37 J 85 -
„ 8án Szeged 90 1 70 1 65 1 60 1 50 90 1 110
„ 7én Uj-Becse 90—80 1 70 1 — 1 50 1 50 80 1 -
„ 8«n Komárom 86 1 72 1 50 1 47 1 <33 1 - 1 82
„ 23án Pest 86-73 1 -  1 53-46 1 33-46 1 37-33 1 60 1 -

P É N Z K E L E T :  Bécs, április I2 kcn öpCtcs stat. köt. 104 l/2 ;3  pCtes 7 4  13/lti 
1821ki 1 0 0  fitos kölcsön 142; Bécsvárosi 2 1 / 2  pCtes bankóköt. gg.

DU NA VÍZ - Á L L Á S :  aprít. ISkán S' 1" 0'" 1 4 kén 8' 0 " 6 lökén 8' 0'' Ö'"

S zerkeszti II <2 1 m e c z y. — Nyomtatja B e i me l .
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F O G L A L A T :  Magyar- és Erdőlyország (kinevezések; erdélyi követválasztás; fans, nádor ő lige egészségi átlapolja» a’ szeri), kormány viseleté dunai 
gőzliajózásiink ügyében; pesti lóverseny; különféle; ni. tud. acad. és kisfaludy-társaság.) Portugália (cortesgyiilési munkálatok; hajóliatl állapotja , Lionel 
nyilatkozata; az angolok helyzete, különösen Lissabonhan ’s a’ t.) »Spanyolország (politikai viszonyok; ministcrváltozás, a’ két ellenséges fél tábori helyzete 
’s a’ t.) Anglia (az illa n cl i nemz. egyesület gyűlése, parliament! munkálatok; különféle.) Francziaország (kövclházi viták; Clauzel marsai és Jouannin ; B er
nard tábornok javaslata.) Schweiz. Németország. Törökország. Amerika. Elcgyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A f i Y A R  és E H  I) É L V 0  R 8 Z A G.
0 cs. k. fölsége Sonnentaus Konrádot a’ bánsági iáik határőr 

gyalog ezred parancsnokát nyugalmazni méllóztatott.
Nádorunk ő cs. k. fhgsége f. h. lb ró l költ határozata által kis- 

csoltól Ragályi Tamás kir. táblai bírót alnádorrá ; verebi V éghlgnáoz 
kir. tanácsnok ’s országbírói itélőmestert pedig nádori itélőmeslerré 
meltózlatott kinevezni.

Az erdélyi országgyűlésre követekül választották ns. Zaránd 
vgye : kézdt sz. léleki K o z m a  líé n e ss  ni. németi gr. G y u l a i  L a
jo s ,  ns. Szászvárosszék: fogarasi L é s z a i  Antal k. pénztárnok ’s 
K i r c h n e r  Fridrich tanácsos urakat.

B u d a p e s t ,  april. 19kén Nádor ő cs. kir. főhgsége állapot
ja mindinkább javul, annyira, hogy biztos rem ény van rövid idő 
mulvai teljes felgyógyulásához. Ennélfogva már az előbb kiadatni 
szokott orvosi közlemények is megszűntek, f. h. i v k é n a ’ „Nádor“ 
gőzhajón, W ürtembergi kir. hg ő magassága, föns. nádorunk hit
vesének testvére, hitvesestül, továbbá Coburg hg a’ portugáli ki
rályné ipa, Pestre érkeztek.—  János cs. kir. főhg, pedig megláto- 
gatá e’ napokban a’ nemzeti casinót, múzeumot, Ludoviceát, ’s ifjúi 
kellemben fejlődő Pestünk egyéb nevezetességeit. —

A’ Triestben m egjelenő „Lloyd Austriaco“ nevű időszakira! 
legközelebb számai hosszasb ezikket közlenek a’ dunai gőzhajózás- 
r u l , mellyben Szerbia kormányát e ’ tárgy iránti hanyagságról, sőt 
elhatárzolt rósz akaratról vádolják. E ’ vádat megczáfolni, ellenke
zőt bizonyilóannyi köztudomású tett mellett, fölösleg. Nem lesz a- 
zonban mégis czéltalan Lehmann urnák , az ausztriai dunagőzha- 
józás főügyviselőjének Oláhországban, Szerbiában ’s Bulgáriában, 
a’ szerb hgi kabinet igazgatójához intézett, ’s a’ szerb kormány ellen 
gőzhajózás iránti részvétlenség miatt támasztott minden vádat eltör- 
lendő sorait közleni: „Önnek f. h. 3róli (1 5 ) iratából mély tiszte- 
teleltel é rtém , milly kegyesen adá Szerbia hge az alduna-gőzhajó- 
zási előmozdilást eszközlendő több engedélyre helybenhagyását, m el- 
lyek egy részről a’ mostani elhatárzó pillanatban megbecsülhetlenek* 
más részről pedig, kétségtelenül nyilványitják a’ fönséges hg szilárd 
akaratját, mi szerint a’ jelen fölvilágosult korszellem kivánatihoz si
mulva, a’ népegyesitési köteléket szorosabban törekszik összekap
csolni. Önnek más tekintetben is nevezetes irománya másolatát meg- 
küldém a’ gőzhajózási társaság kormányának, ’s ismételve tudni fog
ja egész E uropa: milly jeles hg alapítja Szerbia boldogságát, ’s biz
tosítja a’ szomszéd országok m egnyugvását, ’s a’ t. “ E ’ levél azon 
kérelmet táigyazá, hogy a’ Vaskapun visszahozatandó Pannónia 
Timoknál ne kinszerittessék vesz teg lésre, melly kívánatra a’ szerb 
kormány szokott készséggel hajlott is.

T r e n c s é n y  apr. 2án. Mult dec. 2án még fagyatlan tájun
kon nagy hóval beállott változó telünk m ég mostis ’s igy már öt 
egész hónap óta tart, ’s miután háromszor enyhült, annyiszor ismét 
elmordult ’s Vágunkat háromszor befagyasztó, ’s a’ két hétig tar
tott meleg martius napok daczára is csupán a’ dombok déli résziről 
távozott a’ hó, ’s a’ tavaszi vándormadarak kimaradása mintegy 
jóslá a’ három napi ’s éji sürü havazás okozta két lábnyinál vas
tagabb hólepelű dideregtető Husvétünket; az, óta is havazott ugyan több
ször, most azonban tiszta, 1s az arnyéktalan helyeken meleg na
pok de termesztő éjjelek járnak, ’s ez oka, hogy hegyeink’» völ- 
gyeiríkm ég egészen liliomszínüek. Milly csalódás ez az idei szűk 
term és miatt takarmánnyal úgy is szűkön ellátott juhos gazdákra! 
mellynek hijányát azonban itt sikerrel pótolja ki a’ z a b , pályin- 
ka -  moslékkal fűszerezett szecska, ’s. a. t.

Z a b o l á n  (Erdélyben) martz. 22ike  olly gyönyörű ’s meleg 
volt, hogy a’ legdicsőbb nyári napokkal minden tekintetben m ér
kőzhetett; estve napáldozat után komor ború lepé el a’ légkört, k á 
kára viradottkor kiderült az idő ’s délelőtt 10  óra tájban szokatlan 
rekkenőség tapasztallatolt: 11 órakor hirtelen orkánhoz hasonló vi
har támadt, melly esővel vegyest olly bő mértékben hullatá a’ jeget, 
hogy a sodrába esett ablakokat összerontotta, ’s e ’ közben erős m enny
dörgés tám adt, ’s egy nagy csattanással lerobbant villám egy szalma- 
fedelü zsellér-házat meggyujtott, de a’ gyors segedelem a’ tüzet e l
oltván a’ tető maga sem ég e tté l; 24.  ’s 2 o ké n  gyönyörű tavaszi na
pok , 26ikán estve a ’ Nem ere szele kezde fúni, ’s husvél 2ad nap
ján délelőtti 10  órakor arasznyi hó boritá el a’ földet.

Különféle. G yönyör-, bámulat- ’s némi büszkeségi érzésvegyü- 
letlel szemléljük jeles müvészünknekSzentpétery urnák a’ „Nádor“ven- 
dégfogadóban közlálomásra kitett valóban csudamüvét, melly n e 
vezet rá a’ szó teljes értelm ében illeszthető , ’s mellynek m eg
tekintését minden műbarátnak ’s a’ szép és nagyszerű iránt fogékony 
keblű budapesti polgártársunknak legméltóbban merjük ajánlani. M ég 
april. 2 okéig  leszen látomásul kitéve.

Folyó hónap I3kán Pesten egy fiatal kádár verebeket lő- 
dözött udvarán széJpuskával,’s több óráig szerencsésen folytalá kedvtöl

tését, utóbb erősebben töltvén meg a’ puskát, ez iszonyú durranás
sal szétpattant , ’s a’ szerencsétlen fiatal ember halva rogyott- 
ősszé ; a’ mellette állott szolgaleány kezei is olly te'emesül megörültek, 
hogy egyiket azonnal el kelle vágni. Kevésbbé veszély-s, de szinte 
súlyos sebet kapott a’közelében álldogált kádárinas.— A’ mozgás ked
velőknek nem lesz tán érdektelen, tudni, hogy Clair ígnácz gyakoriász 
’s viadalmester mai Értesítőnk szerint a’ Királyulczában ujdon fölál
lított intézetében a’ közelgő nyáron által is fogja folytatni a’ gyakor- 
lászatot. Ki egészségének’s testi ép erejének barátja ’s körülményei nem 
gátolják: ki a’ városi élet puhító ’s elkényeztető ölében időelölti vénségre 
jutni nem akar, lépjen e’kertbe ’s mozogjon. Mozgás a’ természet éle
te. — Hubá n  y J ó z s e f  ur, kiről előbb mint erdőszink legszorgal- 
masabbjáról, már több Ízben érdemlett dicsérettel emlékeztünk, az 
erdészeti literaturát ismét uj n é me t  munkácskával ajándékozta meg. 
A’ munka, ő cs. k. fönségének I s t v á n  főhgnek van ajánlva e’ czim 
alatt: ,.Erdőszolgálati utasítás a’ Kis-Jenői fóhgi uradalom számára“ 
Ez ugyan czimében látszik inár jelenteni tartalmát, de mi örömmel 
vagyunk megvallani kénytelenek, hogy ha valahol, bizonyosan itt, többet 
rejt a’ czim, mint szerény szavai mondani látszanak, vagy akarnak; 
mert ezen utasitás-alakban az erdősz-tudományból sok érdekes adat 
és szabály van megfejtve. Azonban a’ munka főtárgya az erdőszluvatal- 
viselés alakjának helyes és czélszerii meghatározása. A’ munka végéhez 
i4  (minta formulare) van kapcsolva az erdész-könyv- és számvitel ren
des módja megmutatására. Megszerezhetni ez érdekes munkát (melly 
Temesvárott 1836ban Beichel József sajtóintézetében jelent meg) He- 
ckenaszt Gusztáv pesti könyvárosnál. —

K i s f a l u d y  - T á r s a s á g .  Fótiszt. K o v á c s  M á t y á s  pbil. 
’s theol. dr. és prof. ’s egri kanonok űr, f. évi inartz. 25kén a’ Kisfa- 
ludy-Társaságnak évenként kiadatandó szépliteraturai jutalmakra szánt 
alaptőkéjét, önkényleg s z á z  p e n g ő  f o r i n t t a l  nevelte. Alulirt siet 
e’ hazafiúi szép tettet a’ társaság’ nevében , meleg köszöneté mellett, 
köztudómásra juttatni. Pesten, apr. 12. 1S3?.

F á j  A n d r á s ,  igazgató.
Magy. t ű d . t á r s . Hogy az Acadetnia, Tudománytár cziinű fo

lyóirata’ érdekét ’s a’ tudományos mivelődésre befolyását minél in
kább biztosítsa; Csató Pál 1. tagnak a’ szerkesztőségből kilépte után az 
értekező ’s a’ literatúrai részt elválasztván , gondjaikat külön , két 
rendes tagjára, amazt Luczenbacher Jánosra, ezt Balogh Pálra bizta; 
minélfogva a’ literatúrai rész, melly eddig csak hozzáadás volt, most 
lágasb mezőt nyervén, őrfigyelemmel kísérendi az egész külföldi lite- 
ratura’ menetelét, annak egyes jelenéseibe is bocsátkozván. Új folyama 
nyittatik tehát meg ezen encyclopaediai folyóiratnak az iSSíki év’ első 
negyedével, melly a’ budai kir. egyetemi nyomtató-műhelyben elkészült, 
’s bárom archaeologiai kőrajzzal, megjelent. Tartalma a’ 18 j ívnyi kö
tetnek: I. É r t e k e z é s e k .  Az ipar’ és népszaporodás’ számalapjai, né
hány hitel- és adósságtörlő kérdés megfejtésére. (Nyiry István). Ross 
kapitány’ éjszaksarki fölfedezései. (Bertha Sándor). A’ verebi sírkövek 
(Luczenbacher János.) A’ természettudományok’ becséről ’s befolyásá
ról a’ józanabb philosophiára. (Mocsi M hály.) Bévezetés a’ természeti 
jogba. 2dik közlés. (Tudománytár XI. folytában.) A’ természeti jog és 
vele rokon tudományok közti különbségről. (Csacsko Imre.) Okleveles 
toldalék. (Luczenbacher János.)— II. L i t e r a t  ura.  Angol literatura 
1835. Lengyel literatura. Kritikai vázlatok, a’ külföldi literatura’ legú
jabb ’s kitünőbb termékeiről. A’ franczia tudós társaság’ ülései 1836. 
Jutalomkérdések. Bibliographia. Vegyes közlések. Ara ezentúl is a' 4 
kötetből álló észt. folyamatnak nyomt. pap. 4 ft, velenczei velinen 6 ft. ; 
postán 1 ft. 36 kr. drágább. Találtatnak még mind két nemű példányok 
az első, 2dik és Sdik évi folyamaiból Pesten Eggenberger József aea- 
demiai köuyvárosnál, kihez minden egyéb könyváros ulasittalik. Pest, a’ 
kisgyülésből április’ 17. 1886.

Dr- S e b e d é i  F e r e n c * ,
(Verseny folytatás.) titokr.ok .

J u n i u s  9. P é n t e k ,  d é l u t á n .  17. S o m o g y i  d í j. Legalább 
110 ar. Futhat austriai birodalomban nemzett és született bármi vérű m. 
és k.; 8 ang. mf. — 2644 öl; 3e. 74 ft., 4e. 100 fi., 5e. 107 ft. , 6t. 
112 ft., idősb 115 ft.; k. 2 fonttal kevesbet, félvér 4 fonttal kevesbet. 
T étel egyegy lóiul 10 ar. a’ nyertesé. Bejelentés 8 nappal előbb.

* 18. B a tt hy ány i - K azi mi r díj. 100 ar. Futhat minden ló ; 
i  ang. mf.; 3e. 68 ft., 4e. 94 ft., 5e. 101 ft., 6e. 106 ft., idősb 109 ft.; 
belföldi telivér és angol félvér 4 fonttal többet; angol telivér még 
10 fonttal többet; m. 2 fonttal többet. Tét. 20 ar. ‘fuss vagy fizess.’ 
Bejelentés a’ futás előtt 3 nappal.

*19 S á n d o r - b  i l l i k o m,  ér 100 ar. Negyedik év. Most Széche
nyi 1st. gr. mint harmadik évi nyertes birtokában. Érte négy esztendeig 
évenként történik meg a’ versenyzés, ’s annak tulajdonává lesz, ki a’ 
negyedik évben diadalmas. Első évben a’ gyeppénzen kívül semmi fi
zetés; másodikban minden futtató egyegy lóért 5, harmadikban 10, 
n e g y e d i k b e n  15 aranyat tartozik letenni. A’ három első évi nyer
tesek ezen fizetésektől mentek. Az így egybegyüiő summa az azon 
évi nyertesé. Bejelentés 8 nappal előbb.

*20 Es t e r h á zi -k a rd. Most Széchenyi gr. birtokában. Futhat 
minden magyarhoni in. és k.; 1. ang. mf.; 3e. 80 ft., 4e. 9 4 ft., 5e. 
100 ft., 6e. 103 ft., idősb 105 ft.; k. 2 fonttal kevesbet. A’ futás e’ 
kardért mindig a’ pesti verseny utolsó napján megy vegbe. Melly ló e’ 
kardot elnyeri legsebesb honi lónak ismertetik azon esztendőben. A’ 
kihívás a’ pályanap előtt 3 nappal történik. Ha a’ kard birtokosát ki 
nem hívják, nála marad a’ kard; ha a’ kihívást el nein fogadja, tarto
zik a’ kardot a’ kihívónak átadni; melly esetben, vagy ha a’ kard birto
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kosa meghalna, a’ futtatás pénztétel nélkül megy végbe. Ha pedig a’ 
kihívást elfogadja, minden kihívó egyegy lóért 20 aranyat tesz le, fele 
bánat. Az így egybegyülő summa a’ nyertesé. A’ kardot birtokosa nem 
tartozik nyertes lovával védni.

* 2 1  Ostor.  Tét. 10 ar. Fuss vagy fizess. A’ tétösszeség is az első 
lóé. Futhat minden ló , melly a’ futás napjáig sem a’ pesti sem a’ sim- 
meringi sem a’ parndorfi téren díjt nem nyert.  ̂ ang. mf.; 3e. 6 8 ft., 
4e. 9 4 ft., 5e. 101 ft.,6e. 106 ft., idősb 109 ft.; telivér 3 fonttal többet, 
angol ló, akármi vérü legyen, 8 fonttal többet; k. és paripa 2 fonttal 
kevesbet. Bejelentés a’ futás napjáig. Meskó Jakab báró 100 aranyat 
alapítván ’s tevén le, annak kamatja ezen ostor vételére fordítatik.

22. K ü l ö n v e r s e n y .  A’ nagy ivadék versenyek utáni verseny
napok valamelyikén 100 ar. mindenik, fuss vagy fizess, l i  ang. mf. 
Teher a’ korhoz képest. Baldacci Antalb. I833ban született p. m. S l e d  
me r ,  Sledapmere. 1 0 0  font.

Széchenyi István gr. I831ben született p. m. L i o n e l ,  ap. Lio
nel Lincoln, an. Maria 110 font.

Mindazon díjakra , mellyeknél külön bejelentési határidő nincs 
kikötve, a’ pályanap előtt egy hónappal korábban szükséges a’ díj kü
lön megnevezésével és a’ ló tökéletes leírásával a’ bejelentést megtenni, 
bérmentes és recepisse melletti levélben illy czím alatt: ‘V e r s e n y t  
i l l e t ő  a’ N. Ca s i no ba n  Pes t e n . ’

Ezenkívül minden futtató tartozik pályára szánt lovát a’ futás 
előtt 48 órával a’ N. Casinóban levő ívre feljegyezni vagy feljegyeztet
ni , hogy így a’ napi versenyrend annak idejében kinyomtathassák. A’ 
napi versenyrenden fel nem jegyzett lovak az azon napi díj futásokban 
nem részesülhetnek; és ugyanott fel nem jegyzett versenyek is csak a’ 
a’ följegyzettek istán mehetnek végbe.

Á’ lovak kora május első napjától számítatik. így például 1S84- 
ben világra jött ló az idei versenyzésen mint 3e. jelen meg.

A’ Gazdasági Egyesület közgyűlése június 8. délelőtt. Állatmu
tatás junius 3d. 4d. és 5d. (a’ Kö z t e l ke n) .  Paraszt kanczacsikók ju
talmazása junius 5d. délután, ugyanott. Árverés junius lOd. ugyanott.

L o s o n c z o n  f. hó őkén  hunyt el L u k á c s  M ihály, a’ 
helybeli helv. h. v. gyülekezet 2 8  évig volt lelki tanítója a’ d régely- 
palánki kerület esperese ’s t. m egye tbirája életpályája 64dikében.

P O R T U G Á L I A .
A’ martz. 8 ki ülésben szóba hozá Vasconcellos egy 7 4  ól- 

gyus vonalhajó elkészíttetését, mellyhez mintegy 14  év előtt fogtak, ’s 
melly még most is a’ hajóműhelyben áll; több év óta nem dolgozik 
rajta senki is , noha már 200  contoba került ? ’s ott lassacskán kor
hadastul félthetni. Tudva van e lő tte , úgym ond, hogy a’ m ég hi
ányzó fanem nagy költséget kiván, ’s hogy annak 4  contoért leen
dő beszerzését egy kereskedő már meg is Ígérte. Fölszólítja tehát 
a’ ministert, nyilatkoztassa ki:valljon m egérkezett é már a’ hozzá 
való szükséges fa ; vagy szándék e azt megrendelni. Ha igy tart a’ 
gondatlanság, folytatá tovább, négy év múlva nem leend Portugáliá
nak tengeri e re je , mert minden meglevő hajók már is olly rósz ál
lapotban vannak, hogy m ég csak ki sem javíthatók ; pedig mindenki 
tudja, hogy hajóhad nélkül sem gyarmat sem kereskedés birtokában 
nem lehet maradni. A’ tengerészminister azt válaszolá, hogy ő i- 
gen jutalmasnak találta ugyan az ajánlott fa á rá t, ’s kért is rá pénzt 
az illető ministertül , ki azonban ezt a’ tudvalevő szorultság miatt 
meg nem adhatá. —  A’ 20ki cortesülésben ellene mondott I none! ama’ 
hírnek, mi szerint a’ ministeriumba olly személy volna lépendő, ki 
az 1822k i alkotmányra nem esküdött meg. Egyúttal kinyilatkoztató, 
hogy ha olly férfiút szólitnának a’ ministeriumba, ki a’ septemberi 
zendülésben nem részesült, illy ministeriumot a’ codes fél óráig 
sem fogna megszenvedni. Erre az egész codes tapsolt, ’s igen so 
kan kiáltozák : öt perczig sem ! Azután előterjeszté a5 pénzügymt- 
nister a’ költségjegyzéket; fölolvasá egyszersmind saját kisérő tudó
sítását, mellyben k itün te té, hogy Carvalho minister 8 ezer contonyi 
költséghiányt mutatott be,m ig  ő , javított gazdálkodási rendszerénél 
fpgva csak ezer ’s néhány contonyit. M egemlitá továbbá, hogy né- 
melly tárgyakra nézve szaporitá a’ k iadást, név szerint a’ vámházak, 
szépművészeti iskolák es színházak ügyében , mert úgymond még 
van győződve , hogy a’ népnek szüksége van törvény által m egen
gedett nemesb mulatságokra is. Tudósítását a’ statusjavak eladását 
tárgyazó indítvánnyal fejesé b e , mellyet a’ pénzügyi biztosság elibe 
utasítottak.

A portugáli lapok magasztalják a’ Remechido ellen küzdött 
őrsereg  vitézségét. Az angol katonaság mindinkább elégületlen, mi- 
re Howard de Walden lord előterjesztése daczára hozott korm ány- 
végzés szolgáltata okot, hogy ha zsoldköveteléseiknek az illető biztos
ság által meghatárzott mennyisegével meg nem elégülnének, nyitva 
áll előttük a’ törvénykezés útja. Egyéb angol lakosokat, különö
sen pedig a kereskedőket azon körülmény nyom asztja’s kedvetleniti, 
hogy a tiszta nyereségektül m a n c i o  név alatt kívánt adót, a’ por
tugált kormány által lord Howardnak tett ígéret ellenére, erőszako
san is követelik; sőt tiltják az angol lakosoknak az apró kereskedést 
i s , holott más nemzetbelieknek széltiben megengedik. Több illy 

,  eseten kívül nagyobb nyomosságuvá lett „Linnét“ rakhajó ü g y e , 
mellyet minap lezároltak a’ vámtörvények állítólagos m egsértése m i
att. A ’ hajó legénységét vallomásra bírák, ’s a’ vád utoljára is alap
talannak nyilványult. Időközben szóba hozák ez ügyet a’ cortesü
lésben is, s ennek egy tagja többi közt arra fakadt, hogy ellen kell 
szegülni az angolok részérüli beavatkozásnak, habár Lissabon elpusz
tulására jőne is a dolog. Mint hallatszik, Howard de Walden azt 
kívánja e miatt a korm ánylul, m entse ki magát a’ britt nem zet e l
len a cortesülésben elkövetett gyalázásbul. Legközelébb a’ M. Post, 
angol torylap levelezőjét elfogták, a’ hadminislerség egyik tisztvi
selője megtámadásáért. A Correio mégsem tágít legkisebbet is kor
mány és ministerium elleni kifakadásiban.

A’ királyné azon óhajtását fejezé ki a’ braganzai herczeg- 
asszonyhoz intézett iratában : ne hagyná el az ő lebetegülése előtt 
Portugáliát, minek következtében továbbra is halasztá az özv. császár
né müncheni látogatását. —

Múlt hónapban egy embert fogtak el Lissabonban, ki P as
ses lakja elibe állott, ’s a’ ministert minden tartózkodás nélkül szi
dalmazó. A’ személyt tébolyodottnak állítják. —  

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ hadi munkálatok nevezetesb fordulatot nem vőnek. Ba- 

yonnebul april. ükárul jött levelek szerint következő a’ két ellenfél 
mostani állása: Espartero, mintegy 2 5  ezer főnyi fegyveressel, Bil
baói , Porlugalétet ’s ezek vidékinek némelly más pontjait tartja 
megszállva. Vitorlában egy osztály fekszik ; das Antas gróf tarta- 
lékserge pedig az Ebron túl és az Encartaciokban tanyáz. Evans 
14 ezer harezosa S t Sebastianban és los Passagesben pihen. 
Sarsfield végre, 1 1 ezer főnyi haderővel Pamplonában szállásoz. 
Ide számítandó még a’ puente la reynai ’s az egész riberai ő rse
reg. Mindnyája számos pattantyussággal bir. A’ carlosiaknak 4 0  
zászlóaljok van, ’s több apró, de elégséges őrcsapatjok, különféle 
pontokon. 10— 12 zászlóalj Hernaniban őrködik, mint középponton ; 
O yarzun, Irim ’s Fuenterrabiában mintegy 1 7 — 18 zászlóalj d. 
Sebastian parancsnoksága alatt, mellyek azonban állásukat igen 
gyakran változtatják. 7 —-8 zászlóalj Navarrában fekszik , kettő p e 
dig őrcsapatul szolgál d. Caríosnak ? kit illyképen mindenüvé ki- 
sérget. 0  jelenleg Esteiiában van , hol biztosabbnak véli magát 
a’ leggonoszabb esetre nézve is, mint Tolosában. Castor, 2  v. 3 
zászlóaljjal Espartero háta mögött áll, ’s még Vitoria felé is van 
néhány carlosi csapat. Ezek sokkal kevesebb álgyuval b irnak , mint 
a’ christinok. A ’ királyné-pártiak legközelébb egy uj hadi tervet készí
tettek, mellyben Seoane tábornok m egérkezte óta különösen mun
kás részt vön W ylde és Senilhes, angol ’s franczia biztosak.

A ’ Caballeronál tartott divankozás következménye , m elly
ben , mint érin tők, 4 0  követ szokott vala legbuzgóbb részt venni, 
egy fölirás a’ királynéhoz, kormányrendszere megváltoztatása v é 
gett. Ezen oklevélből, többi közt e ’ helyeket közli a’ M essager : 
A’ teltdolgok hangosabban szólnak, mint azt mi cselekedni képe
sek vagyunk. Eveink áldozatok’s vérontás közt folytak e l , ’s mi ma 
sem vagyunk tovább egy lépéssel is, mint valánk, midőn fölséged 
a’ nemzet képviselőit királyszéke körébe gyűjteni méltóztatott. 
Kormánya, asszonyom, kétségkívül azt vélé, jót cselekszik, midőn 
a’ mostani rendszert elfogadó; azonban e’ rendszer nem a’nép szelle
m éhez való. M indenütt az Í 8 i2 k i  alkotmányt óhajtják ; ez volt je l
szó a’ vész napjaiban; ezen alkotmány utáni esengés volt az , mi 
fsturizt m egdönté, ’s mi talán' ismét hallatszani fog maholnap a’ 
mostani ministerium ellen is. Senhora, becsületünk nem engedi 
elhallgatnunk , mikép a’ ministerek minden jó sajátságinak elism e
rése és szándékjok jóságának hiedelme m ellett is mulhatlanúl szük
ségesnek tartjuk: vagy mondjanak le hivatalaikrul, vagy változtassák 
meg rendszerüket; mert a’ dolgok azon állása, m ellynekas uj alkot
mányi szavazásbul erednie kell, csak veszélyhozható, ’s talán fön- 
séges leánya királyszékének omlását vonhatandó maga után.“ Nem 
bizonyos még : valljon ez előterjesztés következtében lön-é azon 
változás a’ m inísterségben, mellyet Calatrava ’s Almodovar grófra 
nézve múlt lapjainkban említettünk. Annyi azonban való, hogy már Lo
pez is kilépett^ vagy kiléptetett a’ kabinetbül. A’ kir. határozat leg
alább azt m ondja, hogy ez , a’ minister beteges állapotja miatt, is
mételt folyamodása következtében tö rtén t, ’s a’királyné föntartja 
magának, hogy ő t, jeles szolgálatiért különös kegyében részesít
hesse. E ’ kilépés Mendizabalra nézve győzelem ; de ez által az 
ellenpárt egyszersmind bizonyos vezérfőt nyer, kitől annyival inkább 
retteghetni, mivel a’ kormányhatalom minden titkait isméri. A ’ hevesb 
oppositio, Lopez kiléptét a’ tartományi junták föléledésének biztos 
jeléül tekinti, mellyeknek örökös jelszava: változatlan alkotmány. 
A* belügyministeri tárezót Pita Pio Pizarro vette át. Calvo de Rosas 
és baráti épen nem  kétkednek a’ fellengősdi párt diadalmán V alen
ciában ’s Andalusia több részein. Barcelonában ismét uj forrongás 
háborító a’ köznyugalmat. A’ mozgalcmpártiak összegyűltek a’ San- 
Jaime téren ’s a’ VI! Ferdinand- utczában olly ürügy alatt, hogy a’ 
nemzeti katonaságot ujdon rendezik, az első zászlóalj legénységét 
a’ 2  ik és 3 ik zászlóaljjal egyesítenénk. A’ nemzeti katonasághoz 
sok fiatal ember szövetkezett, ’s a’ merényt akkor valónak 
kezdendők, midőn nagyszombaton a’ harangok sze rta rtás iig  meg- 
kondulnak. A’ városi kormányzót idején tudósítók e’ szándékrul, ’s 
ő tüstént parancsot intése minden egyházhoz , a’ szokott harangozás 
elmellőzése végett; az őrsereget pedig fegyverre szólítá ’s a’ város 
utczáit nagy számú őrcsapatokkal czirkáltatá. E ’ rendszabályok gát- 
iák ugyan a’ mozgalom nyilványos kitörését; a’ S an-Jaim e terén 
alakult csoportokat azonban mégis csak este lehete szétoszlatni. J e 
lent m eg egy lózító fölszólitás is, mint m ondják, egy Barcelonában 
lappangó kibujdosótul, m ellyet a’ katonák ’s városiak közt elosz
tottak. Ezek következtében szemlét tarta b. de Meer husvét hétfőn 
a’ nemz. katonaság közt, ’s az előttnapoki történetre vonatkozó 
beszédet intéze hozzójok, mire azok felsőség iránti engedelm es
séget fogadtak. Az ideigleni ayuntamiento benyújtó elbocsáttatási 
kérelm ét a’ korm ányzónak, mellyet azonban ez el nem fogadott.

A N G L I A .
Az irlandi nemzeti egyesület martz 28án  ismét gyűlést tartott 

Bubi inban, hol 0 ’ Connell tervet nyujta be az irlandi békítők tudó
sítása elrendelésére, egyszersmind indítványt tön az iránt, hogy az
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egyesület biztossága szerencsekivánó felírást készítsen az irlandi 
nép részéről Victoria asszonynak nagykorúságára. Ez indítvány zajos 
tapssal ’s helybenhagyással fogadtatott, O’ Connell erre beszédet 
tartott, mellyben Kent asszony charakterét s viseletét magasztald, 
’» feddé azon igaztalan megtámadásokat mellyeknek e magas as
szonyság a’ torypárt részéről ki van téve.

Nyomtatásban megjelent 7ik tudósítása szerint a’ parliament! 
kérelembiztosságnak martz. tíig 7 7 4  kérelem nyujtatott be 2 9 0 ,0 9 9  
aláírással az egyházi adó eltörlesztésére ; a’ rendszabályt ellenző 
kérelm ek száma pedig szintaddig 6 7 9  volt, de csak 5 3 ,9 2 8  alá
írással. Efölött számos gyűlés tartalik folyvást mind a’ rendszabály 
m elle tt, mind e llen ; egyszersmind több városban a’ dissenterek , 
előre gyanítván, hogy a’ felsőház félrevetendi e ’ törvényjavaslatot, 
az egyházi adót töm egestül meg kezdik tagadni, ’s készebbek bírói 
végrehajtások ’s foglalásoknak vetni alá magukat, mintsem fizes
senek. Jegyzésre  m éltó, hogy még Exeterben is számos aláirásu 
kérelem készült, noha olt lakik a’ nagy befolyású Philpotls püs
pök, és a’ gyűlésben magában is több angol lelkész a felírás e l
len szólott. —

A ’ szerencsétlenül kiütött Euphrati expeditio részvevőji m eg
érkeztek Máltában, hol most veszteglést tartanak Angliába vissza 
térendők. Chesney ezredes, ki e’ m erész vállalatot intézé, még m. évi 
novemberben elhagyván társait , Keletindiába utazott ? értekezni 
a’ hatóságokkal. —  Az expeditio a’ Kharoonon és Tigrisen vizel- 
lenében ment, és pedig az elsőben llorveyig a’ Sdikban Bagdadig, 
de a’ gőzhajó egyik folyamon sem mehete továbbj részint a’ szír- 
tekriil rohanó zuhatagok m iatt, részin t, m ert a’ folyammeder több 
helyen sekély vala. fgy kénytelenek voltak vállalatokkal fölhag} -  
ni. Az Euphrates gőzhajót Bagdádban hagyák, a’ Tigris gőzhajót pe
dig, mellyel Annah mellett az Euphrat folyóban egy zivatar elmerített, 
a’ legnagyobb erőködések daczára sem lehete lengévé tenni. Ches
ney ezredesnek Bombayból jan. 18ról érkezett tudósításai szerint, 
(mellyek Alexandrian keresztül 2-§ hónap alatt jöttek meg K eletin- 
diából!) a’ bombayi kereskedő kamra egy 5 0  guinea értékű kardot 
nyújtott át tiszteletül. A’ kamra küldöttei által hozzá tartott beszéd 
elisméri, hogy habár e ’ vállalat felsült is, az még is sükerteljes fog 
len n i, minthogy Angliának Kelelindiával egybeköttetését akár gő z
hajózás által a’ Vöröstengeren , akár az euphrati vonalon, akár mind 
a’ két úton, minden esetre létesítenie kell. Chesney ezredes többek 
közt igy szóla válaszában: „sohasem  voltak derekabb férfiak, mint 
kik a’ Tigris gőzhajón mellettem elm erültek. Ok éltüket Indiáért és 
Angliáért tevék koczkára, ’s fel is áldozták. Bár eltökélnétek m a
gatokat, 's a’ helyett, hogy nekem adjatok emlékjelet, sírem léket e- 

melnétek Annah mellett hű társim maradványi fö lött.! Igen i s , An- 
nahnak jelentő kereskedő helynek kell lennie, ’s mi meg fogjuk még 
azt érni, hogy ott mint a’ London és Bombay közti ut felén emlék fog ál
líttatni azon európaiak és benszülöltek neveit feledéktül óvandó , kiket 
egy szerencsés hajózáson olly irtóztató szélvész öröklélbe sodra,melly- 
hez nem volt hasonló dühü, mint talán az, melly 1 5 0 0  év előtt J u 
lián császárt érte .—  Máltái hírek szerint Perziában újra szaporodnak 
a’ zavarok. A ’ brilt tisztek nem  akarnak H erat ellen menni ;a ’ főváros
ban és déli tartományokban pedig megint nyugtalanság kitöréseitül 
tartanak. —

A ’ M orning-Herald szerint John Russell lord a’ mostani ülés 
elején azt nyilványitotta, hogy a’ ministerium kész visszalépni, ha 
az irlandi halóságjavitó törvényjavaslat nem fogadtatnék el. A ’ M or
ning-Chronicle erre azt válaszolja, hogy sem John Russell lord, 
sem  bármelly társa illy nyilatkozást nem tett.—

Ugyan a’ M. Chronicle szerint, a’ ministerium épen nem 
szándékozik az elsajátító záradékot kihagyni a’ tizedi törvényjavas
latból, úgy szinte az irlandi egyház-törvényre sem kell majd sokáig 
ínár várakozni: melly állítási megczáfolják a’ Times ellenkező híreit. 
A’ M orning-Post szerint pedig mind inkább terjed azon hiedelem , 
hogy a’ parliament, feloszlatáshoz közelit. —  Sir M. M olesworth és 
Baines radical tagoknak Leedsben fényes lakomát adtak. —  Martz. 
46án a’ Newcastíe-carlislei vasútat valóban megnyitották, melly 
két tengert kapcsol össze.

A ’ királyné azon óhajtást fejezte ki, hogy a’ közelgő udvarlási 
látogatásokkor az asszonyságok csupa britt gyári szövetű ruhában 
jelenjenek meg. Ez óhajtás , melly t. i. parancshoz hasonlít, a’ gyá
rokra igen kedvező leend, mivel az udvarlási öltözet mintául szolgál 
a’ napi divatra, m iért is a’ hírlapok szorosan leírják az azokban ki
tűnő ruházatokat.

A’ kereskedők közt e’ napokban egymást érték a’ bukások ; 
legnagyobb zajt üte azonban F rye és Lightfoot váltóház tönkje, melly 
főleg Erancziaországba aranyrudak küldésivel foglalkozott. A* Globe 
szerint a’ veszteség főleg a’ külföldieket fogja érni. Egy másik bukás 
Bentley és társaságáé Liverpoolban, mintegy 1 5 0 — 2 0 0  ezer font 
sterlinggel vagy is két millió pengő f.; ezek amerikai pamuttal keres
kedtek. M ég nagyobb volt kétglasgow i nagy kereskedőház bukása , 
mellyek Keletindiával ’s Amerikával voltak kereskedési viszonyban, 
egy millió font sterlinggel (25 millió váltó f.) M ég nem tudni, m en
nyi mindeniknél a’ veszteség. —

Tripolisi tudósítások szerint ott a’ dögmirigy olly keményen 
pu sz tít, hogy naponként 1 0 0  ember hal meg. Valamennyi európai 
consul elhagyá a’ várost ’s falura költözött. —  A’ cambridgei lap- 
szerint e* városban és vidékén martz 2 3 á n tömérdek hó esett, ’s2 4 ik - 
én reggel hat órakor a’ hévmérő a’ fagypont alatt tizenhét lépcsőt! 
(martiban) mutatott. E z a’ legnagyobb hideg volt ott lefolyt télen.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ követházban april lé n  kérdések támadtak a’ ministeri for

dulásról, melly niég most sincs elhatározva, ’s midőn azt görditék elő, 
hogy az algieri ügy vitáját nem kezdhetni meg, mivel a’ kormány a’ kí
vánt irományokat még nem küzlötle , Guizot azt válaszold , hogy a’ 
ministerium épen nem átall e’ tekintetben megfelelni a’ kamara kí
vánságának, ’s ha ez még nem történhetett m eg eddig, más az 
oka. E rre Odilon Barrot szemére hánya a’ kormánynak, hogy a’ 
kamra munkájú késlelteti, mit Guizot azon megjegyzéssel utasí
tott visza, hogy a’ ministerek míg csak hivatalban vannak, felelősek,
’s felelni fognak is. Mi a’ közbejött nehézségeket ille ti, a’ kamara 
gondoskodni fog azok elhárításáról, ’s nem is lesz tanácsnokok híjá
val. A* ministerium kész elfogadni a’ vitát az algieri ügyről. Mau- 
guin megjegyzé, hogy ingadozó ministeriummal illy fontos tanácsko
zást nem vihetni, ’s felvilágitást kivánt a’ ministerium állapotáról, 
Guizot azt válaszoló, hogy Algierról fognak a’ ministerek felelni, de 
nem a’ kabinet-alakításról. Viennet is úgy vélekedők, hogy a’ ta
nács elnökétől vagy a’ hadministertöl nem kívánhatni fölvilágitást olly 
pillanatban , midőn tán helyeket fogják veszteni. Miután Odilon B ar
rot ismételve az ingadozó állapotról szólott, azt határozók, hogy az 
algieri kiegészítő hitelek vitáját akkorra halasszák, midőn a’ ministe
rium el ha tárzott szerkezetű leend.

A ’ követházban april 3án az elmeháborodtak iránti törvényja
vaslatvolt v itarenden , de sem Colemard sem L afayette, sem Isam- 
bert ’s Vivien nem nyerhettek figyelm et, mert a’minister-változtatás 
kérdése, melly már csakugyan m egfejtéséhez közelit, valamennyi 
elm ét elfoglalt, ’s alig volt vége hossza a’ sok futkozásnak, sug- 
dozás ésbúgdozas és fecsegésnek. Itt Mólét, ott Gasparint vették körül, 
majd azon pad felé to longtak, mellyen Guizot ült, majd ismét egy 
levélkét nyújtottak sorban egymásnak , mellyen az uj ministeri név
sor vala följegyezve. V égre Dupin a’ kamra elnöke is elvesztő tü
relm ét a’ karszéken, ’s az előlülésl Cunin Girardin alelnökre bíz
ván a’ követek csoportjai közé vegyült. Úgy látszott, valamire vártak , 
’s nagy mozgásban voltak. Négy óra felé következő ministeri név
sor jelent m eg a’ kamra padjain, inellyet a’ Jour, des Débats közöl: 
Mólé első minister; Soult hadminister; Montalivet belügyi;Barthe igaz- 
sági, Villemain nyilványos oktatási, Humana pénzügyi, Martin (du 
Nord) nyilványos m unkákbeli; ’s Rosamel? tengerészeti. A ’ M essa
g e r , melly e5 névsort szinte közli, ezt teszi hozzá :„  Az uj ministerium 
létesítési föltéte az volt, hogy a’ fölnemfödözés ’s a’ tartásköltség 
törvényjavaslati, úgy szinte a’ deportalio törvénye is visszavétessenek. 
A ’ tartásköltség törvényjavaslatának visszavételére azonban Mólé csak 
úgy kapott engedeím et, hogy helyébe más valamelly javaslatot gon
doljon, melly által a’ nyilványos vélemény némi szinleges elégtételt 
kapjon. Ugyanis szándék Orleans hg. házasodásál ürügyül használni 
ar ra ,  hogy a’ koronaköltség-pótlásra Rambouillet haszonvétele ki- 
vántassék a’ koronaörökös számára; Nemours hgére pedig 5 0 0  ezer 
frank évenként. Némelly követ azt is állította, mikép Móléval eg y e t
értve legfelsőbb helyen az határoztatott, hogy olly törvényjavaslat 
nyujtassék be a’ kamrának, mellynél fogvást a’ kir. család valamen
nyi tagjainak, Orleans és Nemours hgeken kívül, kikre nézve más 
ellátás történnék, 1 5 0  ezer frank biztosittalik fejenként ’s évenként.

A’ Jour, des Débats az imént említett ministeri névsort nem 
hivatalosnak állítja, sőt azt m ondja, hogy april 3án éjfélig m égnem  
volt alakítva uj ministerium,(9én sem)és pedig annyival bizonyosabban, 
mivel a’ Moniteur 4 én is  hallgat erről. A’ Jour. de P a ris ’s a ’ la Paix 
túlzó lapok e ’ névsor ellen erősen kikelnek; a’ Tem ps, és Jour, du 
Commerce pedig örülnek rajta, a’ National és CourrierFran^ais végre 
alig hederitnek rá. Annyit tán bizonyosan mondhatni, hogy a’doctri- 
nairek ez úttal kimaradnak a’ ministeriumból. —

E gy az Alig. hígban Algierból martz. 25rőli levél szerint a’ 
constantinei expediiiórul olly keveset szólnak most ottan, mintha 
soha javasolva sem lett volna. ’S  úgy látszik Francziaországban sem 
tudnak bizonyosbat a’ dologéul; mint ha e ’ hadküldéssel addig akar
nának várakozni, míg a’ hő évszakban majd a’ vizek kiapadnak, ’s 
a’ veszélyes lázok a’ sereget meglepik. Azt hinné az ember, hogy 
szándékosan tönkre akarják juttatni az egész gyarmatot ? m ert hU 
bát hibával tetéznek, úgy hogy a* gyarmat ellenségei, e ’ kislelkű 
em berek , elegendő anyagot fognak majd lelni A lgier elíoglaltatás& 
ellen, mellynek fontosságát vakságukban nem érik föl ésszel.

Jouannin a’ keleti nyelvek tolmácsa , kiről Clauzel mars? 8 
emlitést tesz röpkeiratában ott, hol a’ tlemseni adót fejtegeti, ellen 
mond mindannak, mit Clauzel marsai róla a’ nevezett röpkeiratba r.: 
felhozott; ’s m ég egyszer bizonyítja, hogy az, mit ő az általa kihatl 
gátolt tanuk után mondott, tökéletesen igaz. (E ’ tanuk t. i. arról vé
ti >lták a’ marsait, hogy igen megzsarolta őket a’ rójok vetett adó al
kalmakor.) Ejszaki Afrikából azt hírlik, hogy Achmed b e y , a’ con
stantinei visszavonulalkor kezébe került franczia katonákat igen jól 
fogadta. Mondják a’ constantinei várerősitésre használja őket —  
Lennox csapatfőnök, ki újabb időben a’ léghajó igazgatásával fog 
lalkozolt leginkább , előbb pedig a’ „la Revolution“ hirlap szer ese
tésében volt társ, martz. 3 lé n  Parisban meghalálozott. Úgy ' 
Favier, Faber David tanítványa, hires történet-festő, Monlpeilb : a 
martz I 5én élte 70ik évében. Az elhunyt megalapította és gazdagon 
megajándékozta szülővárosa m úzeum át —

A ’ Journal du Commerce szerint Bernard tábornokra .»-■ 
volt egyik utolsó javaslata, hogy mintegy 3 5 0  főbül álló v . í?íot 
sereg állittassék föl a’ király személyes kíséretére. Az egyenruha már 
meg is van határozva, ’s e’ seregben mindenik közlegény í  frankot
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fogna kapni napidijúl. Bemard 'tábornoknál bizonyosnak mondják, 
hogy a’ hadministerségrol lelépend.

A ’ Jour.de ParisbanFonfrédeismét furcsa czikket közöl Fran- 
ceiaország állapotjáról, mellyben a’ mostani ministerfordulást, mint
hogy ez a’ júliusi dynastiának olly igen ártalmas , a’ képviseleti rend
szernek menthetlen hibául tulajdonítja. —

Néhány nap óta nagy hire volt Parisban, hogy a’ kormány 
oagy rendszabályt szándékozik tenni a’ sajtó ellen, ’s ez abban ál- 
land, hogy a’ Courrier Franyais a’ ministertanács előleges meghá- 
nyása következtében lefoglaltassék, ’s annak felelős szerkesztője egy 
czikkért (a’ Nemoursféle tartás-költség ügyében), mellyet merény- 
nek akartak tekinteni a’ király személye e llen , a’ pairszék elé idéz
tessék. Azonban, mint mondják, Pasquier báró, a’ pairkamra elnöke 
ellene nyilatkozott, azért is fölhagytak vele.—  Már Francziaországban 
is hirét vették , hogy Allard tábornok szerencsésen megérkezett 
Calcuttába.—

A’ M essager szerint, Lubezki hg Lengyelország egykori 
pénzügyministere, ’s a’ czár rendkívüli követe a’ francziák királyá
nál négy kocsi kíséretében, mellyek közül egyik az orosz-lengyel 
követeléseket tárgyazó irományokkal vala te le , Sz. Pétervárba uta
zott. A’ hgné, ki nem rég  egy leányt szü lt, két vagy három hó
nap múlva fogja őt követni. A’ hg alkudozása teljesen felsült. Három 
év ’s négy különböző külminister alatt tartott az, u.rn. Broglie, liig- 
ny , Thiers, és Mólé alatt.Lubezki hg főleg azon biztosság ellen 
panaszkodott , mellyet a’ külügyi osztály e ’ tárgy vizsgálatára bízott 
meg. E z , mint m ondják,az orosz követeléseket nagy szilárdsággal 
félrevelette. Lubezki hg. küldetése Miklós czárnak tömérdek pénzébe 
került. A’ hg t. i. a’ czári titkos tanácsosi díjon felül, melly 1 0 0 ezer 
rubelből á ll, naponként 5 0 0  frankot kapott képviselési költség ’s a ’t. 
fejében. E ’ küldéshez egy orosz tábornok, két tanácsos, három kö- 
vetségi titoknok ’s egy magányos titoknok valának csatolva.Ezen egész 
diplomatái személy ség is elhagyá P áris t’s visszatért Sz. Pétervárba.—

Cherbourgban m egjelent nem rég  egy rendszalagokkal ékes 
szem ély , ki magát Leblanc de Moure-nak nevezé, a’ belminister 
megbízó levele által a ’ vámok m egszem lélésére megbízott főrend
őr felügyelőnek mutatta. Leblanc uraságát mindenütt nagy tiszte
léssel íogadák, ő számos fényes hivatalt ’s rendjelt is elígért *s min
den intézetet szorosan megvizsgált. Hitvese hasonló kitüntetéssel fo
gadtatott mindenütt. Midőn a’ lő felügyelő már útban volt, azon szeren
csétlenség é rte , hogy a’ rendőrök figyelmét magára voná , kik ben
ne egy a’ bresti bagnobul (gályarabtömlöcz) megszökött B uret nevű 
fogolyra ismértek, ’s minden tétova nélkül elfogták. Nevezetes, hogy 
a belministerium meghitelező levelei valódiak, úgy hogy az ármá- 
nyos csalfa kétségkívül azt is rá szedte.

Délszaki í  rancziaország szép éghajlatára alig ismér többé. 
Jég , hó, kemény zivatar, metsző hideg M arseilleben’s a’ Provenceban 
karacsonná változtatták el az idei húsvetot, ’s a1 már messze előha
ladt tenyészetet s viruló növénységét vég pusztulással fenyegeték.

Parisban e napokban eg-y uj nemű egyfogatú (einspänniger) 
szeker jött divatba, mellyet Cabriolets compteurs (számláló kocsinak) 
neveztek el, mivel bizonyos óramű van benne, melly az elindulás 
’s megérkezés közt az időközt pontosan kimutatja.

Dubois báró, a’ hires sebész Parisban martz 30kán  81 . 
éves korában meghalálozoü. —

S C H W E I Z .
Bern cantonban a bátorsági egyesület eltörlesztetvén, annak 

ta&Íai rí Hazai egyesillet “ czim alatt ismét összeállónak , és martz. 
^.ián ezen összeállásukot el is határozták. Az egyesület nyilványos- 
nak hirdeté magát. A dolgok vitele egy e ln ö k re ,’s 5 —  8  tagból 
álló választottságra hagyatik.

N É M E T O R S Z Á G .
A ’ drezdai polgárság azon része , melly a’ zsidók íölszaba- 

dillalását ellenzi , igen goromba levelet intézett K rug lipcsei tanító* 
hoz, mire ez következőleg felel a’ nyilványos lapokban : „K öszönet, 
kívánat s ígéret. Drezda becsületes polgárai, kik engem  ismét egy 
igen keresztyéni levéllel örvendeztetének m eg , ’s benne m ég „zsi
dók királyává“ is nevezlek , vegyék szíves köszönetem et szeretetök 
e z ’ ism ételt bizonyilványiért. A’ beiktatott „elátkozás” ellenére is 
mindenkori boldogságot kívánok nekik. Mit honomban ’s kivüle azt 
eszközlendóleg mivelhetek, örömmel fogom teljesíteni. K rug prof.“

Annabergböl az érczhegységbül azon hir jö tt, hogy a’ vá
ros egész íelső, többnyire fából épült, ré sze , m integy 2 0 0  h áz , 
lángmartalék lett. Az égés két napig dúlt, ’s a’lakosoknak annál é rzé
kenyebb kárt s veszteséget okozott, m ert egyéb vagyonságuk közt 
szövőszékeik is elégtek , úgy hogy már most egyéb élelmüket sem 
szerezhetik meg. A’ lipcsei lap szerint 1 3 4  ház égett el itt, fő ’sm ellék- 
épületükkel’ 1 l e t  pedig le kelle szaggatni. E ’ szerencsétlenség által 
líáüO  személy lön lak és butorvesztessé. Több ember hijónyzik; ’s 
mint mondjak, két embert a’ bedőlt falak ütöttek agyon. —

T Ö It 0  K O í t S Z Á  G.
Konstantinápoly, martz. 6 án. Sárim eff. visszatérte óta, foly- 

t™  . ülönbözó hirek szállongnak Mehemed Ali alkirály ’s a* porta 
közli titkos alkudozásokról, ’s jólértesitett körökben beszélik, hogy 
e nyár folytában az alkirály kedvencz unokája, Abbas hg basa, 

me számára olly igen szeretné biztosítani Aegyplus öröklését, 
onst.mtmápolyba jövend, a’ szultán 3 dik leányával, most 15dik 

ev e jutotta , házasságra lépendő. A ’ szultán nein adá ugyan

még teljes egyezését e* frigyhez, hogy azonban M. Ali ezen aján
latot nagy engedélyek mellett valóban tévé, kétségen túl van. M. 
Ali, ha ajánlatát a’ szultán elfogadja, kötelezi magát, mint állítják, 
Afrika minden föllázadt tartományit a porta számára meghódítani, 
mivégre már biztost is külde Tunisba a’ szultán ottani kormányzójá
val a’ dolog iránt bővebben értekezendőt.

Konstantinápolyban martz. l8án ülitek meg a’ Bairam ünne
pet , mellyen a’ nagyér szokás szerint Ahmed szultán mecsetébe 
ment. A’ török tengerész katonaság ez úttal először jelent meg vörös 
egyenruhában , angol modor szerint, fehér és fekete hajtókákkal, 
mellyeken a’ tisztek arany és ezüst rojtokat viselnek.—  A’ serailba 
visszatértekor pedig a’ főméltóságok szerencse - kivánatitfogadá el. —

A M E 11 1 K A.
- A’ frankfurti főpostahivatal újság e’ czim alatt: „Éjszakam eri
kai állapotok“ már közlött érdekes adatinkon kívül az egyesült sta- 
tusokbeli vasutasról is értesít azon megjegyzéssel, hogy e’ vasuta
kat ,  mint azt már Angliában és Francziaországban is elism erik, 
azon töménytelen hitel létesité, mellyet az új világ az óban talált, ’s a- 
zon túlzó kereskedésből,mellynek következései kereskedési fordulással 
fenyegetőznek. „A’ leghiresb európai országutakat, úgymond e’ czik- 
kely, már régelérték ,el is hagyták az egyesültstatusok. Csatorna ésvas- 
útvisz Philadelphiából az Alleghany hegyen által Pittsburgba 3 9 2  an
gol mérföldnyivonalon keresztül. De e’nagy műlekintetbe sem jöhetegy 
másikhoz képest, mellyet most akarnak létre hozni, t. i. vasutat akarnak 
csinálni Charlestontól fogva Délcarolinában Cincinnati felé Ohioból, 
mellynek hossza 7 1 5  mérföldnyi lesz’s a’ Smokygreenrivert-bluebrid* 
ge és Cumberland hegy fokokat metszendi keresztül; egy másik mellék
út 7 9  mérföldnyire Louisville felé fog vezetni. A’ részvények e’ nagy 
vállalkozásra már mind aláirvák. Délcarolina staluskormánya 
ezen terv-létesitésre keletkezett társaságnak kitűnő jeles szabadité- 
kokat adott. Ha valaki tudni akarja: milly sebesen utazhatni most az 
unióban? Bostonból W ashingtonba, (Ü jyorkon, Philadelphián és 
Baltimoren keresztü l), melly távolság 4 7 0  angol m érföld, vagy is 
2 0 4  óra járatú föld, gyorsabban eljuthatni, mint Frankfurtból Paris
ba. Ha az ember reggel Bostonból elindul, más nap késő estve 
W ashingtonban van. Az egész utazás pedig gőzhajón és vasutakon tör
ténik ’s igen igen olcsó. Ezelőtt húsz évvel több készület kelle hoz
zá , ha az ember Bostonból Washingtonba kívánt u tazn i, mint az át- 
hajózásra Európába, —  ’s az utazás közönségesen tizennégy napig 
tartott. A ’ gőz mindenható erejéré t. i leterülnek az ős erdők minden 
felől; előbb közelithetlennek tartott irányokban országutak támadnak, 
*s mindkét felől, mint valamelly varázs által telepek, tanyák, telkek, 
majorságok ’s a’ t. term enek, környezve termékeny szántóföldektől. 
Az utasok pogyászinak ’s altaljában a’ gőzhajók egész terheinek á t
tétele olly gyorsan, olly fürgén történik , mint Európában a’ lóváltás. 
Valamennyi teher v. pogyász utazásközben a’ vizen egy nagy tarta
lékba állittatik ’s abból egy daru (mozgony) által ki ’s a’ gőzkocsik
ra emeltetik. így száz meg száz mázsát is óltaltehetni néhány perez 
alatt. Semmi kétség, hogy az unió határát rövid idő múlva a’ nagy 
tavaktól egész az alsó M issisippiig, ’s Majnától a’ Vörös folyamig 
egy részen , ’s az atlanti tengertől Illinoisig a’ másik részen utaz
hatni illy könnyeden ’s villámgyorsan. Csak az szom orú, hogy 
e’ polgáritást csupán Ejszakamerika őslakosinak kipusztulása által e sz 
közölhetni. Az indiánokat Floridában legyőzik a’ fehér betolakodók. 
Feb. 2án ütközetre jött a’ dolog Jesznp tábornok és a’ hatalmas n e
vű vitéz Alligator főnök k ö z t, ’s az indiánok kénytelenek voltak hát
ráln i; sokat megöltek közülök, 5 0 0  elfogtak; Alligator alkuba bo
csátkozott, ’s m egígérte , hogy egy másik Oseola nevű főnököt e le 
venen v. holtan kézre ad ’s a’t. így  ritkul ’s gyérül a’ törzs faj ’s a’ t. !

„Seagull“ rakhajó híreket hozott Angliába Riobul januar 18ig 
terjedőket. Szerintök Brazília polit. tekintete nem igen kedvező va
la, ’s mint mondák, azon törekedtek némellyek , hogy Feijo urat a’ 
kormányságból kivessék, ’s helyébe donna Januariá t, dom Pedro 
nénjét iktassák. A’ szavazati többség ezen párt mellett van, ’sáltól tar
tanak, hogy ha terve elsü l, Minas G eraes, és San Paolo tartomá
nyok, mellyek szilárd elhatárzottsággal a’mostani kormányzó mellett 
buzganak, függetleneknek nyilatkoznak. Sergireben némi nyugta
lanság ütött ki, ellenző érzelmű a’ kormány ellen. Párából érkezett 
utolsó tudósítás szerint Eduard zenditő vezért Andreas tábornok 
családostul elfogá. Gonsalves tábornok, kit llio Grandeban fogtak 
e l, folyvást börtönben ül Bio Janeiroban. Lima és Beit őrnagyok 
mindegyre háborgottak a’ kormány e llen , és Silva Tavarest a’ roy
alista sereg egyik főtisztét elfogták. Bio Janeiroból a’ múlt évben 
7 0 9 ,8 1 5  zsák vagy is 1 1 3 ,5 7 0 ,0 0 0  font kávét vittek k i, ’s igy 
1 1 2 ,8 1 9  zsákkal vagy is 1 0 ,0 5 1 ,0 4 0  fonttal többet, mint a’ múlt 
évben. Az 1 8 3 6  ban kivitt kávé-mennyiségből 6 3 ,3 4 4 ,9 6 0  font 
kávé egyedül Európába jött, ’s így felénél többet Europa fogyasztja 
el a’ brazíliai kávétermésnek. —

Az egyesült statusok polgárjai kemény dohányzók. Hiteles 
adatok szerint 1835ben  csupán szipábul (cigarobul) hetven hét mil
lió darabol füstölt ül az unió.
GABONA Ál t :  aprít. 1 8kán Tiszta búza 96 2/3- 86 2 /3  — Kétszeres 66 2 / 8  

ltozs 5 4  2 / 3  — 63 l/3- Árpa 53 l / 3  — Zab 38 2 /3 —37 2/3- 34 273 —  
Kukuricza SO 66 2/3-

PÉNZ K E L E T :  Bées, április l 5 kén5 pClcs slat. köt. J04 t/2; 4 pCenlcs 99 7 Í S  
3  pCtes 7 4  7/ 8 - 1834)vl500 frtos kölcsön 566 7fS-  Bécsvárosi 2  l / 8  pCles ban
kóköt. 66 j kincstári 2 l / 2  pCles kötél- 65 8/4-

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja B e i me l .
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E O G L A L A T :  Magyar- és Erdélyország (Fejdelmünk 4.4.1k születésnapja; kinevezés; követválasztások; kolosvári, n. euyedi és szebeni hírek; peticzi , szép
laki; balalon-türedi, cseszneki ’s egyéb iskolák; különféle). Spanyolország (az Espanul panasz közleménye a’ kormány ellen; Alonso ’s 53 követ indítványa 
a’ kormány ellen; Domcnech kérdése a’ kölcsönről; hadi hírek; barcelonai tűz; Cabrera csapása ’s győzelme a’ christino csapaton; Alaix hadi törvényszék 
elölt.) Portugália (a’ királyné betegsége ’s egészségi javulta) Francziaország (Clauzcl védirata végszavai; a’ franczia uj kabinet-alakításról tétovázó lapi gya
núk ’s vélemények april 3—9keig; még sincs uj ministerium.) Anglia (Evans nyilatkozta; Ilardinge indítványa a’ spanyol segedelem - megtagadásról ’s VVar- 
bartoné a’ választósági adórul ’s egyebek-) Amerika. Elcgyhir; Gabonaár ’s Pénzkelel; Dunavizállás. Lotto. —

M A G Y A R  és E R D É L Y Ü K  S Z A G .
April, l üké t  mint fels. Fejdelmünk születés-napját szives 

örőmünnepkénl üllötte testvér kél fővárosunk. Már reggeli (5 óra táj
ban a’ pesti dunaparton és budai várfokon kiszegzelt álgytik sokszo
ros dübörgései voltak előkövetei az ünneplésnek, később a’ fő 
szentegyházakba sereglett a’ nép ájtaloskodásul, a’ várostérekre 
pedig a’ rendes és polgári egyenruhás katonaság lisztelkedésűl. Dudán 
a’ világi ’s katonai fő kormány-tisztségek ’s városi tanács jelenlétük
ben a’ teljes szertartási! m ise-áldozatot mélt. O c s k a y  Antal püspök 
’s m. k. helylartósági tanácsos— Pesten a’ fő szentegyházban n. 
N é in  e t h György apát, esztergomi kanonok ’s kir. táblai praelatus 
a’ helybeli minden rendű törvény-és tiszthatóság buzgó fohászai 
közt —  a’ tudom, egyetemi templomban pedig Dercsik János apát, 
kan. s kir. tan. urak mutaták be kegy. királyunk mindennemű boldog
ságáért a királyok királyának, a’ kegyes iskolákkal és tanuló ifju- 
sággal egyült. Sz.  mise közben az álgyúk ’s dunaparti taraczkok 
verseny durrogásai, a’ sorkatonaság pontos lődözései (Pesten u- 
gyan Rothkirch-ezrednek két, d, M iguelének pedig egy zászlóalja 
egészen ujdon szabály szerinti uj köntösében) ’s menet és jövetkor az 
ezredi hangászkarok zengedelmei magosíták ez ünnepet. De fényes 
örömlakomák is díszesíték azt, Dudán ugyan mm. b. E ö t v ö s  Ignácz 
főtárnoknál’s at. ’s a’m.k. udv. kamra elnökénél nm. K e g l e v i c h  
Gábor gróf ő excell. Pesten végre nm. gr. C z i r á k y  Antal ország 
bírája s at. ő excell. hol a’ szívből fakadozó áldomásokat ő Fölségö* 
kért, az országló kir. Házért ’s fens. Nádorunk javuló egészségéért 
többszöri álgyú-dörgés is hirdeté, ’s valamint apiil. 18ka estéjén 
a pesti izraelita közönség uj díszes egyházában m egtevé hálakö- 
nyörgésit Hazánk A ty jáért, úgy a’ pesti ’s budai színházak is e’ 
nap méltóságához illőleg kivilágíttattak.

0  fölsége f. e. martz. 30ki legfensőbb határozatánál fog* 
va méltóztatott az elhunyt Ferenczi József helyébe Erdélyország 
főorvosává, egyszersmind az erdélyi k. kormányszéknél egészségi - 
előadó tanácsossá í l a r i c z  János orvosdoctort ’s a’ nagyenyedi 
reform, collegiumi tanítót kegyelm esen kinevezni.

K o l o z s v á r r ó l  apr. iCkén indult-el Szeben felé kir. főiig F e r 
d i n a n d  ő fensége. A’ városi tanács, száz férfiból álló választott pol
gárság ’s ezéhek sorban kiállva tisztelkedtek. Az erdélyi Főkormány- 
s'zék is azon nap tartá e’ városban országgyűlés előtti utolsó ülését. 
Egymást követi a’ sok utasszekér az országgyűlés helyére, sok azon 
buzgó óhajtástól kisértetve , hogy az ország boldogítására törekedő 
tiszta lélek vezesse minden lépéseiket. —

E stei Ferdinand k. fölig april. lü k é n  délutáni 1 óra tájban é r 
kezett N. Szebenbe az ifjú lovas polgárság kíséretében. A’ városha
tárba léptekor kezdődék az álgyudörgés ’s harangozás. A’ város-ka
putól egész a’ b. Bruckenthal palotáig (mint ő fensége szállásáig) 
a’ polgárság és ezéhek lobogó zászlóikkal sorban állva tisztelkedtek. 
A’ várostéren a’ katonaőrség diszkedéit ’s három ízben futótüzet is 
adott. Az érkező főhget az ezredi hangászkar zengései közt a’ 
kormányszék, tiszthatóságok,a’már m egjelent országgyűlési követek, 
minden vallásu tanító intézet ’s papság üdvözlők. E stve a’ város 
és színház ünnepileg ki vala világitva, hol ez alkalomra költött p ro - 
loggal fogadtaték ő fens., szinmutatvány után az evang. tanulóifjú
ság a’ város ’s maga örömérzelmeit hangoztalá a’ főhgi szállás előtt 
szövőinek-világnál. S. B.

Követekül választották ns.Felső-Fejér vgye : betleni gróf B e t h 
l e n  G á b o r  ’s m. zsákodi Horváth K o v a c h i c h  János; ns. Torda 
vgye: Petrityevity H o r v á t h  Albert főbíró ’s kövesdi B o é r  Lajos 
alispán; ns. Közép-Szoliiok vgye: szelniczei B á l i n t  E l e k  alispán ’s 
rettegi V i s k i  P á l ;  ns. Udvarhelyszék: ábrahámfalvi U g r ó n  István 
és S z o m b a t f a l v i  József; ns, Háromszék: altorjai báró A p o r  Jó 
zse f’s ns. borosnyói Bar t haKáro l y  urakat. A’ szász székek résziről Se- 
gesvárszék; K ö h l e r  József polgármester ’s W e i s  ski  r e  h e r  Ká
roly tanácsos ; Megyes-szék: S c h us t e r Jószef székbiró’s B i e d e r s -  
f  e 1 d Fridrik tanácsos; Szászsebesszék: D i e t r i c h  J á n o s  királybíró ’s 
M e is t e r Samu kir. pénztárnok; Kőhalomszék: C o n r a d  Sámuel tanácsos 
*s J a c o b i  János jegyző; Szeredahelyszék: L o e w  János kir. pénztár
nok és S c h e e r e r  György jegyző urakat. Erd. H.

T . B é k é s  megyének f. h. I 7kén kezdett tiszujitásakor alis
pánokká lettek első : Novák Antal volt főjegyző felkiáltással, ’s b. W enk- 
lieim Béla jeles szavazati többséggel.

N. E n y e  dapr. 7kén.Ismét egy példa, milly veszélyes az egyéb
iránt jótékony tűz , gondatlanok kezében. Lármaharang riasztá-fel teg
nap estve 8 órakor váraskánk népét, rémülve rohantunk az emésztő lán
gok felé, ’sím a’ gyorsabbak érkeztekor már három ház ugyanannyi bar- 
romóllal állott egészen tűzben, olly sebesen gyuladva meg, hogy egyik 
pajtából a’ marhákat sein lehete kiszabadítani. A’ ref. collegiumi tanuló 
ifiuság, valamint több városi lakos, olly élénk munkásságot’s gyors ügyes
séget fejtének ki ez alkalommal i s , hogy a’ nagy tűztől alig tiz lépés
nyire álló épületek szalma fedelei sem gyulhatának-meg ’s így kevés 
idő alatt egészen elcsilapittaték a’ tűzveszély. Mit lehetne várni Uly de

rék tűzoltóktól, ha rendszeres tüzovó csapatokba alakíttatnának. — Ns. 
Alsó Fejér vgye főispánja szárhegyi gróf L á z á r  Benedek april. 7kén 
meghalálozotl.

Penczrü l, Balaton-Fürodrü l, és Szép - Lakrul küldött is- 
kola-viszgálatí tudósitásokbul nagy örömmel olvassuk a’ liaza min
den részeiben nap ónként magasb fokra emelkedő és czélszerűbben in
tézett nevelési rendszert, ’s azon elmefejlési ’s szívnemesítő gon
doskodást, mellyel több közhálára érdemes lelki ’s iskolatanitó, a’ 
lölvigyázásuk ’s vezetésükre bízott népsarjadékot az em beriség m él
tó tagjaivá ’s hasznos polgárokká képezni iparkodik. Különösen 
megemlilendőnek véljük azok sorában Nyikos Mihály baltavári lel
készt ’s iskolatanitó segédtársát, mint múlt évi lapunkban is dicsérve 
érintetteket, kik versenygő buzgalommal törekesznek, atyáskodó 
kezükre bízott pór-növendékeiket, k ö rü k ’s fogalmukhoz illesztett 
annyi ismérettel gazdagítani, mennyi szükséges ahoz, hogy valaki az 
uralkodó előitéletektül megóva , ne csak értelm es , hanem erényes, 
istenfélő em berré idomuljon. Valóban szívható jelenet volt mind a 
baltavári, m. h. Ü ükén, mind a’ széplaki f. h. őkén tartott próbatét
kor azok elején ’s utóján zenésen összeliangzó karéneket hallani a’ 
szűrös és ködmeneskis polgárok ajakirul, ’s bámulatos tapasztalni azon 
jártasságot, mellyel a’ 1 0 — 1Ü éves gyerm ekek, a valiásludomá- 
nyon ’s egyéb általányosan taníttatni szokott ism éreteken kívül, a* ha
zai történettudomány, földleírás ’s balvélemény-oszlató term észet-tu- 
dománybul is nemcsak serényen hanem  dologértőleg teleltek, ’s 
a’ számtudományban olly gyakorlottságot bizonyítottak, minőt külön
ben 5 — 6 iskolás tanulóiul várhatni. A’ tanulók illy rendkívüli szo r
galmának szembetűnő megjutalmaztatása tekintetébül, számos aján
dékot oszta ki a’ hitvesével együtt jelen volt uraság. Végzetül m a
ga a’ nagy érdemű lelkész ur tartott egy igen jeles beszédet a’ nö
vendékekhez, hallgatósághoz, ’s különösen b. Mikos János úrhoz 
’s nemes lelkű hitveséhez, forró köszönetét mondván nekik a’ hála- 
érzetes szülék ’s tanuló növendékek nevében is azon pártfogói k e 
gyességért, mellyel ez ifjú népnek boldogsága alapját a’jó nevelést 
megörökitni buzgók. Szinte rokon ’s majd azon tárgyakban tüntetek 
ki magokat a’ balaton-füredi iskola tanitványi csüggedhetlen tanitó- 
jok Gyulai Antal becsületére ’s az egész jelen  volt szomszédsági pa
pi ’s világi mind két nemű jelesbek és szülék örömére, csupán azon 
különséggel, hogy a’ balaton-füredi növendékség egy erkölcsi 
színdarabot is játszott minden súgó nélkül meglepő ügyességgel.

C s e s z n e k :  Azon közohajtás teljesítéséül, hogy nem zeti 
nyelvünk a’ Hazában virágozzék , a’ veszprémi püspök-m e
gyének cseszneki kerületében több lelkes plébános ur példás 
iparral buzgókodik. Név szerint sűri plébános és alesperes líacs- 
kovics Benjamin úr ez előtt már ü ö  évvel kezdé az em lített hely
ségben csupán tót-ajakú híveivel édes hazai nyelvünket m egked
velteim , ’s őket az iskolában tanítani is ; ’s most már a nevezett 
helységben minden kivétel nélkül magyarul beszélnek. Példáját hason
ló sikerrel követők a’szapári és jásdi lelkészek is. A zács-teszéri, zírczi, 
és akai ném et lakosokat az illető földesurak majd dicsérettel, majd aján
dékokkal buzdítják a’ hazai nyelvnek iskolábani tanulására. Je lesen  
zirczi apátVillax Ferdinand úr m agyar könyvekkel ’s több más aján
dékkal jutalmazza a’magyarul beszélni megtanult iskolás gyerm ekeket. 
Múlt hónap e le jé n , midőn az imént nevezett alesperes úr kerüle
tében iskolai próbatéteket tartott, az akai iskolában részvevő ta-' 
núja vala, m iképen a’ helybeli fö ldesur, Fiáth József kamrás ú r , 
nagyrem ényű Ferencz fiával m egjelenvén, több pengő forintot 
osztott ki azon tanítványok közt, kik a’ m agyar nyelven előadott ta- 
nulmányokbul, saját szavaikkal feleltek.

K LLÖNFÉLE. A’ ragusai hg (Marmont marsai) „Utazása Magyar- 
országon, déli Russzián , Törökországon, Kis-ázián ’s Aegyptuson ke
resztül 1834 s 5ben még e’ hónapban hagyja el a’ sajtót. — E g e r  
vidékén két hét óta igen gyakor esőzés járt, mi miatt még most is sok 
szőlő nyittatlan, april. I7kén délután pedig olly nagy jég esett, hogy 
még két óra múlva is lapáttal lehete hányni. — S z a t má r i )  an ’s a’ fel
vidéken is e’ télen igen uralkodott a’ náthahurut (influenza v. Grippe) ’s 
ezt a’ Tiszaháton és Szamosközön a’ köznép zuhot a-  y. zuhotának 
nevezi széltiben, mit ez eszme kifejezésére mint hijány.pótló tájszót 
bizton elfogadhatni az Írói nyelvben is. — A’ z á g r á b i  liirlap szerint 
a’ bánsági 2<iik határőr-ezredben , Bergyani faluban, egy nevezetes fiú
gyermek van. Jelenleg öt éves; neve T e r z i e h  Lukác s .  A’ fiú 4f 
lábnyi magas, nyom 80* fontot. Külsejére hasonlít egy 1 5  éves ifjú
hoz; szabályszerű testalkattal bír, sűrű fekete hajjal benőtt nagy feje 
van, erős nyaka, széles domború melle, izmos vállai, kezei ’s lábai, 
nagy szemöldei és szempillája. Felső ajakán már csirádzik a’ bajusz, ’s 
hóna alatt a’ szőr. Fogait már két év előtt kezdé váltani, ’s jelenleg 
28 igen szép, erős foga van, 's csupán az úgynevezett hölcseségi fo
gak hijányzanak, szóhangja mély. Ezen igen ritka ’s talán eddig egyet
len emberpéldány testi kiképeztetésében 10 évvel, a’ közeledő férfio- 
dás’ látható jeleiről Ítélve pedig még sokkal több évvel haladja meg élet
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korát. Igen jól használhatni favágásra, vízhordásra, marha - e te tésre’s 
istállói munkára, ’s tenyere derekasan kemény és kérges. Szellemi fej
lődése azonban korát nem előzte-meg. Arczvonalmi, magatartása, tag
járásai, monorjai, tökéletlen szólása és játékai gyermekdedek ; p. o. a’ 
földön ’s egyebütt heverő papiros-szeletkéket összegyüjtögeti, — né
hány vörös ostya neki nagy örömül szolgál, de még inkább egy kis ka- 
tulyácska, ha ebbe holmi pénzdarabkát rejtenek; ezt ő rázogatva majd 
füléhez tartja, majd atyjának, majd ismét anyjának adja felnyitni ’s tar
tam', azután ismét hamar elkapja kezükből’s gyermeki örömében nem 
is tudja, mit tegyen vele. Azonban igen szelidtermészetü, derült kedvű, ’s a’ 
vigdalocskákat örömest utánozza. Azon gatyát ’s ködmönkét, mellyet 
legelöszer reá adának , a’ szüléknek majd le kelle bűzni, majd ismét rá 
adui. Szüléi szegény, középtermetű emberek. Négy testvére közt szüle
tésekor ő volt leggyöngébb, de fél év alatt már annyira nőtt, hogy 
anyja, ki őt másfél évig szoptatta's neki csak a’ második évben adott néha- 
néha más eledelt, alig tartliatá karjain. ’S valamint csecsemős korában 
úgy most sem eszik sokat.

S P A N Y 0  L 0  R S Z Á G.
Az Espanol, mint a’ Madridban megjelenő lapok közül egyetlen, 

melly a’ mozgalom pártjával daczolni mer ’s a’ kormány gyönge- 
ségeit valódi színben mutatni b á to r, egész falkát közöl az ország 
mostani állapotját ábrázoló levelekből, mellyek tartalma szinte hi- 
hetlen volna, ha olly annyira magukon nem viselnék az igazság b é- 
lyegét. Szivszaggató panaszok érkeznek naponként Spanyolország 
minden részeiből ; de mind hallatlanul hangzanak e l ; sem a’ nem
zeti képviselőség’ figyelmét nem képesek fölizgatni, sem az élkor- 
csosult ’s tompa hanyagságba süllyedt kormány munkásságát fölélesz
teni. Pedig oily szörnyű szomoritók azok! É hség , nyomorúság ’s 
mindenféle szükség uralkodik egész országszerte. Alig van itt ’s ott 
bátorság életre ’& vagyonra nézve. Bomladozva rend és fenyíték; az 
ország elparlagul, a’mézőkmiveletlenül maradnak, —  mert hol a’ kéz, 
melly azokat mivelje ? Mindenütt dúl , é g e t ’s pusztít az ellenség bün
tetlenül. Majd minden utal megszállva tart ; majd minden kompot 
’s révet lefoglal , hogy a’ közlekedést végkép elfojthassa. A’ mit 
pedig talán még az ellenség meghagyna a’ nyomorít lakosoknál, azt 
a’ madridi kormány biztosai ragadják el ’s ha zsarolásaiknak ellen
szegülnek : szuronyokat szögeznek azok ellen , kiket ótalmazniok 
kellene ’s a’ t. ’s a’ t. Hasonló panaszokkal több számai telvék a’ 
főn nevezett lapnak , ’s legközelebb az Eco del Commercionak. ’S 
valóban o!ly szomorító ez ország sorsa , hogy azt valólag leírni ál
talán lehetetlen. A’ történet-tudomány alig mulathat olly iszonyú 
pusztulást; ’s talán csak hazánkban hasonlíthat némileg hozzá a’ ta
tárjárás és törökdulás.

Madridi m. h. 30káról szóló tudósítások szerint a* fővárosban 
a’ forrongás mindinkább terjedez. Donoso és Carrasco követek, 
mint az estatuto-real hivei, név-aláirás nélküli leveleket kaptak, mel- 
lyekben őket meggyilkolással fenyegetik. Nagy a’ sajnálkozás, hogy 
Seoane general, ki olly nagy befolyással bír a’ madridi nemzeti ő r
s é g re ’s katonaságra, jelenleg az éjszaki hadseregnél van. Az ala tt, 
míg a’ status-épület minden köve ingadoz ’s alapján összeroskadni 
k észü l, a’ cortesgyülés folyvást nagy nyugalommal ’s kényelme# 
ékesszólással vitázgat az uj alkotmányterv fö lött.— Mióta Sarsfield 
ismét Pamplonában van , senkit sem bocsát magához ; még Iriartét 
is, ki Madridból a’ kormánytól küldetve jött hozzá, elutasította.—  
A’ náthahurulláz Madridban igen terjeszti hatalmát, egy háznépet 
sem kiméi m e g , min épen nem csodálkozhatni, m ert Madridban 
mintegy törvénnyé vált szokás a’ nagyhétben ’s Husvét első hetében 
a’ téli köntöst letenni ’s lengén öltözni.— E g y , april. Í jén  költ 
levél tudósit Madridból, hogy marlz. Alikén Bayonneból hirnök é r 
keze tt, ki Evans generáltól levelet hozott az angol követnek ; tar
talmát nem igen megnyugtatónak mondják. A ’ ministerium fölibe, 
melly a ’ carlositákon veendő győzödelmet bizonyosnak ’s közeinek 
jövendőié, mindig terhesb felhők húzódnak. A’ ministerium ismeri 
veszedelmes helyzetét. Az őrök mindenütt kettőztetve vannak; ’s ha 
a’ fővárosban nem volna mintegy 6 0 ,0 0 0  náthahurullázban sinylődő 
beteg, úgy hihetőleg a’ lázadás, mellvnek borzasztó jelenésből olly 
igen tartanak, már eddig kitört volna. —  Lopez még jókor lépett 
k i , ’s mindenki csodálkozik, bogy Pio Pita Pizarro van helyében 
kinevezve belügyministerré. Ezen férfi még a’ Cortes tagjai közt 
sem bír barátokkal, mert három hónap előtt megtagadák tő le , 
hogy a’ kormánytól hadministeriumbeli nl-statuslitoknoki hivatalt e l
fogadhasson.—  Jelenleg az egész ministerium Mendizabal szem é
lyében van egyesitve, ’s eddig vasho Mókáról a’ megtámadás’ min
den még olly erős nyila is visszapattant. Martz. 2 9 k én ,  miután 
Lopez a’ ininisteriumból visszavonult, Alonso úrnak a’ cortesgyü
lés megengedé, hogy 5 3  követtársa által aláirt indítványát felol
vashassa. Ez következő tartalm ú: „Tekintvén \ )  hogy a’ május 
l ö k i  (1836) ministerium az estatuto real 31d. czikkjét m egsértette, 
mivel az ország procurador-házának május 18kán hozott végzése 
ellen a’ néptől adókat vett föl ; 2 ) hogy tilalmazott kölcsönzések 
útjára lépett ’s igy a’ népkamra érintett határozatát m egszeg te; 3) 
hogy a’ nemeslelkü spanyol nemzetet szokatlan módon m egbán
totta, jelesül az által, hogy () felsége ajakira a’ nép képviselőji 
ellen a’ legfeketébb rágalomszókat adta; 4) hogy a’ köveltagok 
sérthetetlenségét nem vévé tekintetbe, m ert több olly katonai és 
polgárhatósági személyt, kik szavazási jogukkal szabadon éllek , 
hivatalaikból elbocsátott; és 5) hogy két napig rejiegeté a’ múlt 
évi aug. 13ki kir. hirdetményt, mellyben ő fölsége jelenté, hogy 
a’ conslituíiot elfogadta; tekintvén mind ez t, kérjük a’ corlesgvö- 
lést: hogy jogának erejénél fogva, mellyet neki az alkotmány 
228d. ezik kje ad, a’ ministereket, kik 1830ki május l ökétől  aug.

l öké i g  a’ kormány dolgait végezték, vonja fe le le tre .“ Ennélfog- 
vást a’ conslitutiot az éstáluto-realra visszaható erővel akarják fel
ru h á zn i,’« felejtjk, hogy a’ procer-kamra, mellyet a’ statusban a ’ 
ministerek itétőbirájává je lö l , az uj constitutio által fel van oszlatva. 
—  A ’ martz. 30ki eortes- ülésben kérdezé Domenech ur a’ pénz- 
ügyrninistertől : igaz é, hogy egy idegen ház a’ kormánynak 6 egész 
8 0 0  millió realnyi kölcsönt ajánlott, ’s hogy a’ kormány ezen a- 
jánlást elfogadta vagy pedig elvetette? Mendizabal válaszolá: ,,A’ 
kormány a’ neki tett ajánlást sem nem vetette vissza , sem nem fo
gadta el. Jelentenem  kell a’ corlesnek a’ kormány nevében, hogy 
e ’ fontos dologrul annak idejében körülményest) tudósítás fog adatni, 
’s hogy önszeretetemnek ezen elhatározásra semmi befolyása nem 
volt; ámbár meg vagyok győződve, hogy csak akarjuk, saját segé ly 
forrásaikkal is kivíhatjuk a’ diadalt.“ —  A’ politikai körökben most 
mindenütt Mendizabalnak ezen nyilatkozatát taglalgatják ’s fürkészik. 
A’8 0 0  millió realnyi segélypénz-ajánlás nem egyéb, mint olly czél- 
ra nyitott alkudozás, hogy az angol karton-áruknak a’ félszigetbe 
szabad vagy legalább könnyebbitett bevitel szereztessék.— Madridban 
a’ pénzszükség folyvást növekszik. A ’ 2 0 0  millió realnyi nemzeti 
és kényszeritett kölcsönt, melly mingyárt a’ lagranjai revolutio u- 
lán a’tartományokra kivettetelt, nem lehet pénzben előterem teni; még 
eddig csak 7 0  millió gyült-be, ’s mi több, Madridban különös egye
sület alakult a’ kölcsönzés ellen. Ezen egyesület’ egyik tagja azt 
ny ilatkoztatá-ki, hogy ő csak akkor fizelend , ha erőszakosan h u r- 
czolják börtönbe ; illy bolránkozlató lépéstől mindazállal a’ kormány 
hihetőleg óvakodni fog. A’ had színhelyéről semmi újabb. —  A’ 
carlositák Cabrera alatt, kik Mancha határszéléig előnyomultak, köz 
hi r szerint éjszaki Arragoniába húzódtak vissza. Ha ezen hír igaz, 

* ügy ott valamelly csapásnak kell készülni, mert a’ christinok előtt 
nincs okuk hátrálni, mivel Alvarez csak önvédelméről gondolkozik ’s 
Ocannaban erősítgeli magát.

Narbonneból apr. 7kről ’s Perpignanból apr. 8 król követke
ző tudósítások érkeztek rendkívüli utón Párisba: „ April 1. ’s 2ka 
közti éjjel Barcelonában a’ városhatósági épület felgyujtatott. Az 
őr a’ tüzet eloltó. A’ gyújtogatok megszöktek. April 4kén tompa 
moraj ’s forrongás uralkodott a’ városban. A’ herczegségben h iá n y 
zott a’ szükséges pénz a’ katonai expeditióra-----Ouarte m ellett
martz. 28kán a’ királyné ezredének egy zászlóalja az ellenséget 
közeledni látván, megfutott. Az osztály maradékrészé Valenciába 
tért vissza. —  Martz. 29kén  C a b r e  r a , Valencia mellett egy 
1 0 0 0  főnyi gyalogságból’s 1 5 5  dragonyosbul álló feeregosztályt tá 
madott meg s’ vett körül. Az utóbbiak futásnak eredtek ’s 15 embert 
vesztének; s’ gyalogság pedig egy főig Cabrérá hatalmába került. 
Cabrera a’ foglyok közül legott harinincznyolcz tisztét tábori mu
zsikaszó m ellett agyonlövetett; 4 0 0  közlegény pedig a’ carlosi se 
regekhez csatlakozott. Valencia lakosai erre csoportosan gyülöngé- 
nek a’ főkapitány lakja elibe ’s halá lt’s bosszút kiáltozták. l ) e a’népet 
szétkergeté a’ fegyveres erő. —  Martz. 30kán C a b r e r a  a’ h e 
lyett , hogy Valenciát megtámadná, Murviedro feíé húzódott, hon
nan sűrű álgyudörgés hallatszék. 31 kén Valencia nagy szorongásban 
volt; a’ carlosiak adót zsarolának spanyol Cerdagnaban. —  A’carlosi 
főhadi szállásról Eslellából april. 3kán érkezett levelek; je len tik , 
hogy dón Carlos, ki eddig mint nehéz beteg csak káplánját ’s m i
nistereit látta maga k ö r ü l , már fellábadott , úgy hogy szokott élet
rendét ismét folytathatja.—  Bayonneból apr. 5. írják, hogy itt az 
időjárásnak m ég ritkán volt zordonabb k ép e ; hó t. i. ’s eső egymást 
váltogatják szünet nélkül.

A l a i  x Burgosban hadi törvényszék élőtt á l l ’s vonakodik a’ 
hozzá intézett kérdésekre felelni; ő azt m ondja, hogy llodilt ’s 
néhányat a’ mostani ministerek közül kellene inkább törvényszék elé 
állítani. K érdeztetvén: miért , midőn Narvaez a’j kormány parancsá
val m egjelent, hogy seregosztályában a’ főparancsnokságot átvegye, 
fenyegelteő Narvaezt kardjával,’s miért bírá a’ seregosztályt en g e
detlenségre? azt válaszolá: hogy ez a’ kormánytól nyert más tit
kos parancsok’ következésiben történt, melly titkos parancsok e- 
gyike az volt, hogy Narvaezt ölje meg. Ezen felelet Madridba kíil- 
deték, mire a’ kormány a’ hadi törvényszéknek tüstint meghagyá, hogy , 
mielőtt Alaix-t ujabb kihallgatás alá venné , várja be ez iránt a’ to 
vábbi utasításokat.

P O R T U G Á L I A .
Martz. 29kérő l Írják Lissabonbul, hogy donna M aria király

né legutóbbi egészségváltozása iránt a’ közönségnél rendkívül élénk 
részvét mutatkozott; ugyanezért az orvosi kar tanácskozás végett 
összegyűlt, ’s ez martz. 21 kén közrebocsátott orvosi tudósításában 
többek közt igy fejezi ki m agát: „Igen valószínű, hogy ő fölsége 
a’ királyné viselős; de e’ valószinüség m ég nagyobb lesz , ha majd 
olly jelenések következnek, mellyek a’ viselősséget negyedik ’s ö tö
dik hónapban kisérni szokták. Mi ő fölsége utóbbi egészségválto 
zását illeti, ; zt részint ná ha mrutláz okozta; azonban örömmel jelent
jük,  b o g y ó  fölsége most már sokkal jobban érzi magát.“ —  A zó
ta a ’ királyné egészége olly hamar javult, hogy az orvosak többé 
napi tudósítást sem adnak ki. Jóllehet a’ föntebbi orvosi bizonyít
vány még kissé határozatlan, m é g is  martz. 26kán vasárnap a’ kir. 
kápolnában ledeum  tartaték azon örvendetes esemény miatt, hogy a’ 
királyné viselős ; donna Maria a’ braganzai herczegasszonynak Írás
ban azon óhajtását nyilatkoztatá-ki, hogy az ő (királyné) lebetegűlte 
előtt ne hagyná el LissabonL A* császárné ennélfogvást M ünchen
be szándéldotl utazását elhalasztá. —  Eddig a’ kormány még egy 
szóval sem tudató: mit munkált azon íölösszámu fegyveres erő f
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molly Remechido guerillavezér ellen küldeték. E  feltűnő m ély 
hallgatás illy fontos dologra!, különféle vélem ényt szü l.’s az alkotmány 
hiveit e’ titkolódzás rendkívül aggasztja. —  Fensőbb körökben hire 
szárnyal, hogy feszitett erővel dolgoznak dom Pedro chartája isme- 
ti visszaállításán.

F R A N C Z  I A 0  R S Z A G.
Clausel marsai vádiratának végszavai igy hangzanak : „ M o s t, 

miután a’ rágalmakat ’s vádakat eléggé megczáfoltam, nem lesz é 
szabad nekem is panaszkodnom ? Mint kormányi ügyviselő , azon tá
m aszt találtam é a’ statushatalom ban, mellyel valamennyi alatta 
álló tisztviselőinek adni köteles ? A ’ legalábbvaló tisztre van ügye
let , ha t. i. az nem tér el a’ felnökség akaratjától, lie  engem, Fran- 
cziaország marsalát, mindenkor megtagadott. Ez kétségkívül azért 
tö rtén t, mert a’ kormány irányában nem maradtam. En mindenkor 
azt tettem , mit igaznak ’s illőnek hittem, hogy hatalmunkat Afriká
ban biztosítsuk , a’ gyarmatot megtartsuk és kiterjesszük, lie  a’ g y ar
mat megtartatása nem volt a’kormány akaratjában, ’s innen magya
rázhatni azon szakadatlan ’s hűtlen roszalásokat s megtagadásokat. 
Most rajtam már a’ sor , gondolatimnak szokat adni. Igen is, en vá
dollak benneteket, hogy Algiert nem akarjátok megtartani! Mig e l
lenkezőre úgy nem esküdtök, hogy senki se kételkedjék róla,  
m ég az idegen hatalmak sem , addig szüntelen azt fogom mondani: Ti 
titkon azon vagytok, hogy Algierral felhagyjatok ! Nem meritek ugyan 
e z  akaratotokat nyíltan kim ondani, de olly szilárdul áll az bennetek, 
hogy mindent elkövettek annak valósítására. “ A ’ marsai itt egyenkint 
előszámlálja, milly hasznokat reméllhetne Francziaország a’ gyarmat
ból , ’s melly okok bírhatnák a’ kormányt arra, hogy az afrikai gyar- 
matitással komoly« bban foglalkozzék. Azután arra tér által, hogy bármi 
hiba tö rtén t’s bárki tette is azt, azonnal rá tolták, ’s őt (Clauselt) okoz
ták. „Igen is,igy folytatja végre, megvallom, midőn Algierből visszajöt
tem, mit tapasztalnom kelle, mélyen megbántott. Látnom kelle, miként 
semmi rágalomtól sem irtóztak ; miként senkisem várt vádjával m eg
érkezésem ig; érzenem  kelle, hogy hasztalan számlálok 4 4  szolgá
lat-évet, hogy szemrehányástalan élet nem ér tö b b e t, mint az áru
lással te ljes; hogy az ismért szegénység kevésbé vétetik számba, 
mint a’ rablottvagyonnal történni fogott volna. Magam körül pillantva, 
senkit sem láttam, ki védelmezett, vagy csak felszólalt volna : Várakoz
zatok! Kételkedjetek ! “ Gyász fogá e lle lk em et, de kétségbeesésnek 
nem vala szabad közelítenie. M égm egva la  kardom; elvették ugyan, 
mennyire lehetséges vala; győzödelinekkel teljes pályán meg kelle 
botlanom egy balesetben; m eg nem akarák engedni, hogy egy 
utólsó borostyánt nyerjek. Bizonyosan azt hitték, olly mélyen le 
buktam, hogyegy  könnyen nem leszek képes ismét fölállani. Ue 
csalódtak! En fölem elkedem ’s büszke fővel (la tété haute) térek hon
fészkembe vissza; fölemelkedem, ’s atyai házain küszöbén régi harcz
ható kardomat közém , ’s a’ rágalom közé teszem . Jó l m egnézzétek! 
Markolatján sem arany, sem drágakő nem villog, hanem csupán vér 
rozsdul vasán ,— Francziaország ellenségei vére! í{— Már említettük, 
hogy e1 röpkeirat,’s az annak következtében támadt slgieri kérdések, 
nagy zajt okoztak, ’s a’ ministerségi változtatást is magok után vonták. —-

A ’ párisi lapok april. 3ról m ég semmi határozást sem köz
lenek a’ m inister- változásról. A’ docrinair újságokból az tetszik ki, 
hogy M ólé gróf foglalkozik a’ kabinet -  szerkesztéssel saját é r
telmében, de az nehezen fog elsülni, m ert mind azon férfi , kikhez 
fordul, csupán akkor’s úgy akar belépni, ha a’ Nemoulrsféle házkölt
séget ’s a’ föl nemfödözés büntetését tárgyazó két törvényjavaslat visz- 
sznvétetik. Ez értelemben nyilatkozott Soult. Ha Mólé visszalép, a’- 
né lkü l, hogy feladását teljesítette vólna, akkor a’ doclrinairek fognak 
minislerjegyzékökkel előállani. lie  nagy kérdés: valljon a’ király 
tisztán doctrinaire kabinétet el fogé vállalni vagy sem? Eddig lega
lább nem vállalt.

A’ Jour. de Paris, mivel nem óhajtja, nem is hiszi a’ Soult- 
Thiers rilinisterium lé tesü lhetésé t,’s inkább hajlik hinni ,  hogy tisz
tán Cüizot-kabinetre fog jutni a’ dolog,  hol Guizot a’ külügyeket 
kabinet-elnökséggel kapná, Ilem usat a’ belosztályt, iiugeaud tábornok 
a’ hadi tárczát, Dumon a’ nyilványos oktatásit, Lacave Laplagne a’ 
kereskedésit ’s nyilványos m unkákit, Duehalel, Rosamel és Persil 
megtartanák eddigi tárczájokat, u. m. a’ pénzügyét, tengerészetét 
’s a’ pecsétőrségét. Azonban mind ez puszta gyanitás. A’ minis- 
lérfordulás m égsincsen elintézve. A ’ Jour,  des Débats szerint Soult- 
marsal Broglie hg, Passy és T h’ers urakon kivid, Montalivel g ró 
fot is meglátogalá. A ’ M essager következőleg adja elő az uj minis- 
terium ót: Soult marsai tanács-elnök’s hadminister ; Thiers kül, Hu
mana pénzügyi; Montalivet b e l; Passy kereskedési ’s r y  lványös 
inunkáki; Martin (du Nord) igazsá^i; Rosamel tengerészeti; Sdvan-  
dy nyilványos oktatási. Abban valamennyi párisi lap m egegyez, 
hogy Soult m arsai, Thiers, Humann és Passy alkotják az uj kabinet 
fő tagjait. E ’ négy , a’ Journal du Commerce szerint abban e - 
gyezettvolna meg, hogya’kir. ház tartási tőrvénymódosittassék, a’ föl- 
nemi odözési törvény íüstint visszavétessék’s a’spanyolbeavatkozás kér
dése halasztassék-el ; de azt még is elhatározók, hogy az ellenzendülés 
győzödelme a’ félszigeten semmi esetben se engedtessék meg. A ’ 
Journal des Débats is közli a’ többi újság által adott hireket ’s azt 
jegyzi m ég, hogy a’ legkomolyabb férfiak értvén az imént nevezte- 
kel, ép értelmük zavarodtában a ’ kamara mostani többségével 
ellenkezőleg, olly rendszert javasolnak a’ királynak, melly az eddi
gi politikával teljesen ellenkezik.—

A ’ Parisban april. 3án délután eihirlett ’s imént közlőit mi- 
jVister-névsor újra elenyészett. A’ lapok e’ bomlást So látnak és

Humánnak tulajdonítják. A’ Courrier franeais következőleg adja e l6 
a’ dolgot; „A tegnapi különben puszta hallomáson épült minister- 
kinevezések hajótörést szenvedtek, midőn a’ részletes kérdések
ről akarák egymást értesíteni. Egy értekezésben , melly Mole, 
M ontalivet, Soult és Humann közt i  órakor tarta to tt, ezen utób- 
bak olly követeléseket te ttek , miknélfogvást a’ javaslóit kabi
net ismét széllyelbosnlott, ’s össze sem állhatott. Abban m ege
gyeztek ugyan mindnyájan, hogy a’ tartásköltség törvényjavaslata 
vétessék vissza, ’s csak a’ koronahgi tartásról tétessék gondosko
dás ; a’ íölnemfödözési törvényjavaslat visszavétele is m egígérte
tek , de Soult marsai még a’ deportatio törvényjavaslatát is visz- 
szavétetni kívánta. Mólé igen boszús lön, hogy mindazon törvény 
nek, niellyet ő terjesztett elő, vagy mik iránt legalább megegyezett, 
egymásután visszavonatását kötötte ki, s e’ boszuság teljesen ki 
tört, midőn Humann még azt sürgeté , hogy a’ takarék-pénztárak 
iránti törvény, (melly olly népszerűtlen, hogy az említeti pénz
tárakból tömegestül szedik az emberek vissza pénzeiket) ne haj
tassák v ég re , ’s hogy a nyilványos munkákat tárgyazó törvény , 
melly csak a’ végre terjesztetett elő , hogy a’ statusadóssági ka
matláb csökkentése lehetlenné tétessék, ’s a’ pórság a’ k ö zép o sz
tály rovására ’s költségire munkát nyerjen, szóval: az egész pénz
ügyi törvényjavaslat huzassék vissza, ’s azonnal nyujtassék-be egy 
újra kidolgoztatandó alapos terv , melly szerint a’ kamatláb lejebb 
szálliltassék. Ezen előadásra az értekező tagok teljesen megha- 
sonolva távoztak el.c< —

A’ párisi lapok még april. Gröl ’s 7ről sem tudnak bizonyost a’ 
kabinet-szerkesztésrül azonkívül mondani, hogy most Guizot van a’ 
királytól ministerség-alakitásra megbízva. A’ jour. des Débats már 
Gán azt em lítette , hogy Guizot a’ kabinet-alkotásban nehézségekre 
talált; 7én pedig egészen  elbeszéli Guizolnak e’ tárgybeli lépteit. 
Guizot ugyan is a’ királyi megbízást vevén Mólé grófhoz , a’ sept. 
Gki volt ministerium elnökéhez m ent, hogy noha tudta,  m ég is 
saját szájából hallja, mikép ő (Mólé) az uj kabinet-összeállitással 
csakugyan fölhagyott; azután Montalivethez ment ,  de ettől tagadó 
választ vön. Miután Guizot Broglie hgnek az iránti m egegyezését 
kapta; hogy a’külministeri tárczát ’s a’ kabinetelnökséget elvállalja, 
azon gondolattal, hogy majd az October 1 Iki ministeriumot újra 
összetatarozhatja, Thiershez járult ’s annak a’ belministeri tárczát 
ajánlotta, azon jelentéssel , hogy ő (Guizot) a’ nyilványos oktatási
val m eg fog elégülni. Thiers ugyan Guizot viseletét teljes igaz
ságra méltatá, de két órányi beszélgetés után is határzottan vona
kodott a’ neki tett ajánlás elfogadásától, két oknál fogva: I )  mert 
m egvan győződve, hogy Spanyolországra nézve más politikát kell kö
vetni 2) m ert uj barátit sem elhagyni nem akarja, sem el nem hagy
hatja, kik előtt Guizotvali összeköttetése valódi elpártolás lenne. A’ 
jour. des Débats sajnálja, hogy Thiers vonakodta az uj kabinet-al
kotást m egakasztó, de a’ jour, de Paris azt m ondja, hogy midőn 
Guizot e’ kettős üres kosárral a’ királyhoz ment a’ dologrul tudósí
tani ő t, egyszermind je len té , hogy más napon egészen a’ kamra 
többségéből fog egy ministeriumot alakitni ’s ő főlségének bemutat
ni, ha benne ő fölsége megegyez. A’ Courrier, Tem ps, és Consti- 
tutionnel szerint e’ ministerium következő tagokból állandana u. m. 
Ilem usat eddig belügyi altitoknok minister, lenne szintez osztályban; 
Dumon nyilványos oktatási, Guizot külügyi, kabineti elnökséggel ; 
D uchatel, P ersil, B em ard , Martin (du Nord) és Rosamel m egtar
tanák eddigi tárczájokat. Azonban a’ följebbi lapok szerint Rosamel 
és Marlin du Nord azt nyiíványitották, hogy ők a’ kabinetben sem 
mi részt nem akarnak venni. így  tehát a’ legújabb összeállítás 
sem sikerülhete. —

A ’ legújabb, april 8 ki párisi hírlapok azt mondják, hogy a’ 
király Soult m arsait bizta meg a’ kabinet - alakításra. A’jour. des l)é -  
bats 8 án m egjegyzi: „Tegnap a’ ministertanács után a’ király Soult 
marsai urat hivatá, hogy tanácsát vegye a’ dolog- mostani állásáról, 
egyszersm ind őt az uj ministerium szerkesztésre megbízza. Soult a’ 
királytól eltávozta után Broglie h g h ez , Thiershez, és Passyhoz 
ment látogatólag. E ’ léptei következménye még ismeretlen előt
tünk. A’ jour. de Paris szerint Guizot javasló a’ királynak, hogy 
Soult m arsait bizza m eg ministerium - alkotásra , miután azon javas
lat, hogy az eddigi ministerium változatlanul maradjon , mint nevet
séges elmellőztetett. A ’ Constitutionnel ellenben azt mondja, hogy 
nem Guizot hanem Mólé adá a’ királynak azon tanácsot , melly sze 
rint Soult marsaira bizassék a’ kabinetszerkesztés. Sőt Guizot olly 
névjegyzéket nyújtott be a’ királynak, melly mind a’ két kamra tagjai
ból vala ugyan alakítva, de melly inellett a’ követház többségéről 
nem kezeskedhetvén következőleg a’ király a’ kövelházat felosz
latni lett volna kénytelen. Mindeddig nem tudni tehát, kikbül áliand 
a’ jövő kabinet—

A ’ Gazette des Tribunanx. ’s belőle a’ Charte következő fő 
lettdolgokat közöl a’ M eunierféle m erény hosszú tudósításából, 
mikép azt Barthe a’ pairszéknek előadó: M eunier eleinte azt vallotta 
hogy gonosz szándékával már G év óla el volt telve, ’s hogy tizedik 
évétől fogva nagy gyűlölséggel viselteték az Orleansok családja 
iránt, minthogy Francziaország történetiből azt vette k i, hogy az 
Orleansok mindenkor szerencsétlenségére voltak Francziaországnak. 
A’ vallatások nagy része igen felmagasztalt em bernek, ’s a’nevetségig 
is hiúnak rajzolta őt. Egyik tanú m ég azt is vallotta, hogy Meunier 
kész vala kést döfni saját m ellébe, ha csak egypár szóval is ösz- 
tönzötte volna őt arra valaki. Ellogatása napján megvallotta 3Ieunier, 
hogy nem egyedül van az Összeesküvésben, ’s hogy neki a’ Iáik
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szám ju to tt,’s hogy, mivel ő a’ lövést elhibázta, már most más szám 
fog következni. Később e’ vallomását visszahúzta ugyan ’s azt állította , 
hogy azon szavakat tréfából mondotta. Egy febr.. 4én tartott valla
tásban azt nyilványilotta, hogy midőn egykor estve Lavauxnál v o lt, 
akkor éjféltájban Lavauxvai és Lacaze-al sorsot húztak, kilő je agyon 
közülök a’ királyt. E ’ végre három kis papirtölesérkét csináltak, melly- 
nek egyikébe egy kenyér-morzsa-golyöcskát tettek, ’s mindnyá
ját egy kalapba vetették, azután abban egyeztek m eg, hogy kinek 
a’ golyócskával töltött jut, az hajtsa végre a’ szándékot. A* sors erre 
Meuniert határozta. Febr. 5 ki vallatásában megerősité ezen vallomá
sát, azon módosítással, hogy ámbár eleinte azt nyilványitotta, m i
kép ő már régóta gyűlöli az Orleans nem zetséget ’s hogy gonosz
tettét már ö év óta szándékozók végre hajtani, mindazáltal ezt 
csupán azon végből tette, hogy a’ gyanút Lavauxról és Lacazeról 
elhárítsa; ’s hogy tervét igazán legföljebb csak 15 hónap előtt 
fogta f ö l , akkor t. i. midőn sorsot húzott. Feb. 20ki vallatásakor 
megint megerősité valamennyi addigi vallomásit azon toldalékkal, 
hogy Lavaux gyakran sarkalta ó t ,  hajtaná végre ígéretét. Febr. 28án 
azt vallotta, mikép Lavaux azt tanácslotta neki, hogy fehérruhájából 
fejtse ki a’ betűjegyeket, ’s magával gyakran elvitte a’ lövész- térre 
hegy ott a’ pisztoly-lövésben gyakorolja. Egy martziusi vallomá
sában pedig azt mondotta: mikép eg y k o r, midőn a’ Theatre des 
Yariétésből haza mentek , Lavaux az Estaminet de Parisba vezette 
őt ’s ott ismét unszolta , valósítani tervét. Meunier folyvást állitá, 
hogy Lacaze is egyike volt azoknak, kikkel sorsot húzott. E ’ 
vallomások a’ főtanu vallomási által megerősittettek. Már többször 
történt szembeállítás a’ vádlottakkal, ’s M eunier mindenkor állha
tatos maradt vallomásai mellett. A’ tudósítás azt mondja, mikép 
Lavaux és Lacaze folyvást minden részvétet tagadnak e’ gonosz 
tettben; de egyszersmind több fontos ellenmondást is felhoz, mel- 
lyek vallomásiban előfordulnak. Lavaux eleinte azt is tagadá, hogy 
Meuniert a’ lövész-térre vezette, de később a’ tettdolgot magát 
megvallotta, de azon módosításai, hogy csak mulató szándékból 
ment oda. —-

A’ gyármunkások dologtalansága folyvást tart. Nem rég a’ 
st. Antoine külvárosban ismét számos műhelyt zártak be. A ta 
karékpénztárak részint e’ nagy munkátlanság részint a’ kevés bi
zodalmát gerjesztő törvény miatt folyvást kénytelenek visszafizetni 
a’ nálok letett pénzeket; több, mint például a’ toulousei, már mind vissza 
is fizette a’ nála letéve volt pénzeket.—

A’ lyoni kórházban nem rég  (februárban) bizonyos kalapos
legény m eghalálozott, ki eszelősködtében M eunier nevét több íz
ben em líté , ezen hozzá tétellel; „Most rajtam a’ s o r!“ Akkor e ’ 
dologgal k ev e se t,’s úgyszólván semmit sem gondoltak, ’s figye
lem re sem méltaták ; de a’ kormány máskép vévé azt ’s két rendőr fisz- 
viselőt Lyonban küldvén, több személyt, kik ez elhunytat az el
takarítás helyére kisérték, vagy vele némi viszonyban állottak, e l
fogatott, ’s több ház-nyomozást tétetett. —

A’ jour. des Débats szerint a’ követház által Algier ügyében 
april í jé n  kívánt irománydarabok mindjárt az ülés után a’ követház 
tisztszobáiba vitettek. —

Bizonyos Janet párisi könyvárost több Írott vád titkos tár
sasági tagnak adott fel. Minthogy ezen előadás igaztalannak bizonyult, 
a’ Moniteur szerint most a’ kir. ügyész port indított a’ feladó ellen 
rágalmazás büntetésére. -—

A’ Courrier de Lyon szerint a’ szegények száma az össze
írás szerint (10  ezer egyéb szegény dologtalan munkáson kívül) 2 5  
ezerre megyen. Ezek számára összesen április hónapban kenyérre 
csak 25ezer frank adatott a’ szegényi pénztárból, úgy hogy fejen- 
kint alig jött 1. frank vagy 2 4  kr. pengő egy hónapra.

Martz. 28kán Lons le Saulnier mellett valamelly légkő 
(meteor) esett-le, az illy eseményt kisérni szokott minden jelenéssel. 
A’ kő tiz hüvelyknyire süllyedt a’ fö ldbe, ’s mintegy öt láb m a
gas és három láb széles. (Jó nagy lehet tehát.)

A N G L I A .
Evans tábornok westminsteri választójihoz írván, késznek 

nyilatkozók óhajtásukhoz képest parliamenti üléséről lemondani. 
Egyszersm ind jelenti nekik, hogy julius 1 Óig, meddig t. i. enge- 
delme ta rt, minden esetre meg fog a’ parliamentben je len n i, ’s 
azon túl a’ britt sereg parancsnoksága spanyol főtisztekre fog 
bizatni. —

Az alsóházban april. 6 kán fölkelt Henry Hardinge (Irland 
főtitoknokaP eel mínisteriumakor) ’s ezt mondá : „Engedjen a’ ns 
lord (Russell) egy indítványt jelentenem  előre, mellyet legközelebb 
szándékom a’ háznak tenni. Ezen indítvány szavait ugyan szoro
san még nem határozhatom meg , de oda czélzand; kéretnék meg 
ő fölsége, hogy azon kabineti parancs, melly alattvalóit a* spanyol 
királyné szolgálatába léphetésre hatalmazza , ne ujíttassék m e g , 
’s rendelés adassék, mellynél fogva ő fölsége tengeri ereje a’ spa
nyol királynénak ne nyújtson ezentúl más segélyt, mint melly - 
re  a’ király szerződés szerint köteles. Szándékom t. i. a’ házat e ’ 
tárgy iránt szavazásra bírni. Indítványomat legkésőbb april 17 ig  
eszem  meg. A’ ns lo rd , úgy hiszem , bizonyossá fog tehetni, 
hogy indítványomnak semmi sem áll útjában.“ Mire John Russell 
azt válaszolja: a’ ministerium óhajtaná, hogy az igen tisztes baro
net ez indítványát már a* legközelebb april í .'lkán tenné meg, hihetőleg 
a’ bathi és finsburyi tisztes tagok , mint kik e’ napra indítványokat

jelentének az ujs^gi bélyeg teljes eltörlesztésére, az igen tisztes 
baronet inditváay^nallj m int fontosbnak, elsőbbséget fognak adni.’S 
a’ dologrul illy értelemben csakugyan mégis egyeztek. Ezután egyéb 
tárgyakra térvén a’ ház , Warburton je le n té , hogy nem szándéka 
a’ választási adórul fenálló törvény teljes eltörlesztését javaslani , 
hanem csak némelly javításokat tétetni benne ’s rajta, mellyek 
két pontra vonhatók, t. i. -jqq  fonj sterling-adó állapíttassák a’
V áras ok képviselőjire nézve, ’s 6 0  0  sterling-adó a’ megyeiekre.
Be megengedi olly lérliu válasz tatás át is , ki p. o. valamelly nagy- 
értékü műtárgyat b ir ; meg továbbá az ügyvédekét, orvosokét, ’s 
tanítókét, kik nem papsághoz tartoznak, ezek ne lennének a’ vá
lasztásból kizárva, ha nem bírnának is 3 0 0  font sterling jövede
lemmel. Roebuck ez ellen azt jegyzé meg; mikép Salvator Rosa vagy 
inás művész szép föstvényének birtoka mellett olly műveletlen em 
ber lehet valaki, hogy nem érdemel a’ parliamentben helyet. 
Spring Rice erre azt nyilatkoztatá, hogy ő minden a’ választási adó 
teljes eltörlesztésére ezélzó javaslatot erősen kész ostromlani; itt 
azonban, úgymond, csak az a’ kérdés: valljon a’ javaslat javítás e 
vagy sem ? Eddig a’ régi rendszert azzal védelmezték, hogy a’ 
tulajdon ’s birtok kezességet nyújt; mindazáltal én távol vagyok ab
ban m egegyezni, hogy valamelly föstvény, vagy szobor birtoka 
jogezimet nyújthat a’ választók bizodalmára (Kaczaj.) Azonban épen 
nem sajnálom , hogy az elv kérdése a’ ház szőnyegére hozatott.

O’Connell az irlandi nemzeti egyesületnek dublini legköze
lebb gyűlésében felszólitá az irlandiakat : őrizkednének minden 
titkos társaságtól, m ert azok m érge a’ szabadságnak , ’s egyszer
smind a’ toryk kezébe játszanák őket. —  Egy úttal állitá, hogy a ’ 
katholikusok földszabadulása bizonyára 10  évvel hamarább m egtör- 
ténheték , ha Irlandban illy titkos társaságok nem lettek volna. A’ 
titkos társaságok mindenkor ’s mindenütt csak ártalmasok voltak, 
’s habár hasznosak volnának is , O’Connell még a’ jót sem akarná 
illy zavart forrásból meríteni ’s fogadni. —-

A’ Héráidban következőt olvashatni: „ Victoria hgasszonyt, 
ki anyjostul naponként a’ Hydeparkban szokott sétálgatni, néhány 
hét óta egy különös tisztelője üldözé tolakodásival. Ez mintegy 
4 0  éves férfi, ismételve lekapogatá kalapját előtte ’s túlságos nyel
ven fe jezgeté , melly igen bámulja és szereti ő a’ hgasszonyt. Be 
minthogy ez nem tágított hódolgó ostromival, most már e ’ magas 
asszonyokat egy rendőr követi polgári öltözetben, hogy őket ez 
alkalmatlanságtól megója. A ’ különös tisztelő vagyonos férfi, ’s 
egy gunyhóban lakik, mellyet ő „ Victoriának “ nevezett el. 

A M E R I C A .
A ’ Nouvelle Minerveben ezt olvashatni: „ Egy levél van e- 

dtóttünk Bonaparte Lajos hglől a’riojaneirói révről, jan. 12ről. A’hg. azt 
mondja benne: ,,A’ helyett, hogy Washingtonba vitorláztak volna ve
le, mint a kormány által kijelölt számüzési helyre , a’ brazíliai ten 
gerekre vitték, hol a ’szárazra ki sem szabad szállania. —  Sem további 
rendeltetését, sem kényszeritett utazása czélját nem isméri, ’s csak 
annyit tud, hogy azon fregát, mellynek födelén foglyoskodik, a’ S za
rufok (Cap Horn) körül ’s a’ déli tenger felé fog elvitorlázni. E l
lenben a’ legújabb londoni lapok azt mondják: „Bonaparte Napoleon 
Lajos hg. jan. végén Rio de Janeiróba szerencsésen megérkezett. 
Andromeda franczia fregátnak, mellyen fogva vitetik, IJjyorkba kelle 
őt vinnie, de a’ hajó parancsnoka, az ujyorki révbe érkeztekor ,- 
kormányálul olly utasítást talált o tt, mellynél fogvást a’ hget B ra
zíliába kelle szállítani. Az eredeti terv megváltoztatását okozó kö
rülm ényt senki sem tudta m ég.“ —

E  L E  G Y  H I R.
Mart. l l é n  a’ Sz. Bernát hegyen a’ hospitiumtól sz. M ó

ricz felé vivő utón 11 személyt borított el a’ hóomlás. Néhány az e l
borítottak közül nagy ügygyei bajjal kiásta magát a' hósirból, s egy 
szerzetes és szolga segi tségé vei ki mondhatlan fáradság és veszély után a’ 
többit is kivájta. Azonban négy már m egfuladt, ’s nem lehete őket 
többé életre hozni. Miután igen nyom om  éjt tölöltek egy gunyhó
ban, m ellyel a legkegyetlenebb hideg mellett a’ szél minden pillanat
ban elsodrással fenyegete , más nap elértek Sz. P éter hospitiumábr, 
hol a’ prior fölsegité őket, szerencsétlen társaikat pedig ünnepélye
sen eltakarittatia. —

Néhány hét előtt jelent meg Bolognában az aethiopi -aegyptu- 
si régiségek gyűjtem énye rég  várt névsora, Br. Ferlini József esz
közlése által, mellyben a’ tudós régiség-búvár történeti hűséggel 
adja elő Nil eredetéig tett utazása sikerét, melly szerint m ég annyi
ra soha európai nem ju to tt, ’s fölvilágitja azon kedvező körülm é
nyeket, mellyek befolyása által régiségi kincseit gyűjthető, ’s olly 
sokáig mulathatott M eroeben, Nubia őskoru fővárosában.

Taglioni tánezosnőnek 2 8 5  ezer fr Ígértek hét hónapra sz. Pé- 
tervárott.—  A’franczia kir. levéltár igen fontos oklevél birtokába jutott, 
mellynek létén mindeddig kéteskedtek, t. i. Napoleon levele birtoká
ba 18  Lajoshoz, mellyben ezt a’ Bourbonház trónöröklési jogai áten
gedése miatt fölszólítja a’ Napoleon ház részire.
G A B O N A Á R :  april. glkén Tiszta búza 93 1 /3 .  86 2 / 3 ;  — SO — Kétszeres 60 

Rozs 53 1 /3  — 51 t/3- — 50- Árpa 53 l / 3  — Zab 37 l / 3  36 — 33 l / S
Kukuricza 90- 80- 66 2 /8 -

P É N Z  K E  L E T :  Becs, április i9k.cn 5 pCtcs stat. köt. i04  18/32; 4 pCcntes 99 
1 5 / 1«; 3 pCtcs 74 4/5- 1834ki 500 frtos kölcsön .566 13/32; kincstári 2 1 f i  pCtcs. 

kötcl- 65 3 /4 - ,  bankreszv. 1364 l / 2  P- pénzb.
DUNA V ÍZ  - Á L L  A S :  april. 20 kán 7' 10" 9'" 2lkén 7' 10" 3'" 22kcn V  91' 9"' 

B U D A I  L O T T O  april I9kén : 50- 69- 62- 10- 56- 
B É C S I  L O T T O  april. I5kén: 47- 63- 89- 46- 7-

Szerkeszti I l e l m e c z y .  — Nyomtatja B e i me l .



33. «griff»
P e s t ,  szerd a JELENKOR. 1S3S.

Á p rilis  SO.

F OGL A L A T : Magyar- és Erdélyország (liálamtse Becsben f. nádorunk lábadozása miatt; kinevezések; Békesinegyei uj tisztikar; gőzhajói vendégek; dühös farkas kár- 
tétei; Liclitenstein Aioiz hg uj dij-ajánlata lóversenyünk előmozdítására; körösi Csorna Sándor érdeme). Spanyolország (st. sebastiani zavargás; a’ tél zordong; 
a’ christino had állási m érlege; a’ felgyógyult Caiatrava Ismét ministereluök; a’ chrlstino ’s carlosi pártiak rokon vegyüiete egy Loy o b -völgyi búcsún.) Anglia 
(Grcenacre borzasztó tette; a’ chinai parancs; gyárinunkások; uj segéd-osztály; gyuladásl statistika) Francziaország (a’ kövelház szórakozott s; g a ; még sincs uj 
kabinet alakitva; Meunicr vailatáslbul 's merényébül több érdekes adat; Parisban a’ munkások forrongása) Görögország (nagy földzengések több helyei.. Német
alföld (Yilmos-rcnd ’s eiulékpénz) Görög-orosz-és Törökország. Klegyhir. Gabonaár. Pénzkelct. Bunavizáliás.

M A G Y A B  és E 111) É I. Y 0  II S Z Á G.
Becsben f. hónap 23kán áron igen örvendetes hírnek kö

vetkeztében, hogy 0  cs. k. fönsége József fölig, Országunk 
tisztelt Nádora , súlyos betegségéből szerencsésen lábadoz , ó es. 
kir. Felségének legfőbb rendelése szerint a’ várudvari főtemplom
ban Ó cs. kir. fölségök, fő uraságok ’s a’ cs. kir. udvar jelen
létében nyilványos isteni szolgálat ’s ünnepélyes hálamise tartatott.

Ó cs. k. fölsége inartz. Síki legfelsőbb határozatánál fogra Bács- 
Bodrog másod-alispánját s volt országgyűlési követét alrnási 11 u d i c s 
J ó z s e f  urat a’ ni. k. Helytartósághoz liszt, tanácsossá méltóztatolt 
kegy. kinevezni.

A’ kir. táblánál országbírói itélómesterré neveztetett Gosztonyi 
Miklós k. tan. 's eddig k. személynek! itélőmestur; helyére Szögyónyi 
László kam.’s eddig sz» mélynöki másod itélőmester; m sód itélómesterré 
pedig csabai Dókus László előadó tbiró ur.

Estei Ferdinand k. fóhg nz erdélyi országgyűlésre hivata
losaknak 's követeknek april IGkán fogadta udvarlásukat. Délben 
fényes ebéd vala ő k. fenségénél. April. 17kén nyillatik meg az 
országgyűlés a* fels. meghívásnál fogva. S i e b .  13.

0  cs. kir. fölsége, f. évi jan. 7kén költ legfensóbb hatá
rozatánál fogva, A k a y  L a j o s t ,  Trencsóny vármegye volt 2dik 
alispánját magy. kir. tanácsnokká méltóztatolt kinevezni.

F. hónap 17 ’s I8kánm. Aczél Aulai udv. tan. 's főlspáni hely
tartóvezérlete alatt Békés megyének Gyula városában tartatott tisztvá
lasztása köv. tisztikart alakított: Cseh Ferencz volt első alispán magát min
den candidatiótnl fölmentetni kérvén, szavazati többséggel (’s nem fölki
áltással mint múlt lapunk mondá) első. alispán lelt: Novák Antal volt 
főjegyző; •— eddig volt másod alispán Sz. györgyi Horváth Antal szinte 
saját kérelmére minden candidatiótnl fölmeutetvén, másod- alispánná vá
lasztatott szinte szavazati többséggel báró Wenklieim Béla; főjegyző 
szinte szavazati többséggel Kis János; volt fő adószedő Beliczay Jó
zsef minden hivataltól magát föloldoztatni kérvén, fölkiáltással főadó- sze
dővé lett Virájjos Sándor; másoddá:Omázta Lajos; főügyésszé fölkiáltással: 
Lengyel Márton; állá: Stummer Imre; számvevő Bogyó János; fizetéses 
táblabirákká felkiáltással: LehoczkyJános ’s Omázta Zsigmoud; (Stummer 
János minden hivataltól föloldoztatását kérvén) Fó sz. birákká szinte fel
kiáltással a’ csabai járásban: Simay Kajetán; a’ békésiben: Vidovich Fe
rencz; alszolgabiró csabai járásban közfelkiáltásai: Boczkó Károly; bé
késiben: Kállay Ignácz szintúgy. Eskütűk: a’ csabai járás első részében: 
Bodroghy máskép Pap József; másod részében: Tomcsányi József; a’ 
békési járás első részében Jugovich József, másod részében Kis Péter. 
Vizi ’s utibiztos : Placsintár Gergely; Raktári biztosok: a’csabai járás
ban Szucsu Mózes; a’ békésiben: Birizdó Andor; — Bátorsági biztosok: 
a’ csabai járásban : Andrásy Ignácz, a’ békésiben: Káló József. Selyem; 
tenyésztési ’s építési felügyelő : Hahóthy László ; várnagy: ifj. Szekendy 
Jószef; első aljegyző: Tessedik Károly;másod és levéltárnok: Karassiaj 
István; földmérő Bodoki Henter Mihály; főorvos Tonnásy Lajos; tiszte
letbeli: Csausz Lajos; barom-orvos, seborvosok, Írnokok 's a’ t. újólag 
megerósittettek mindnyájan volt helyezetükben. Az egész tisztujitás a* 
legillőbb csend és renddel ment véghez.

F. hónap 4kén iktattaték ünnepélyes szertartással b. Bruckenthal 
Károly, Fogaras vidéke, vára’s városa főkapitányi hivatalába Wachs- 
mann János kormányszéki tan. ’s b. Bornemisza János titok, urak mint e’ 
végre rendelt biztosak által. A’ beiktatást 4 8ß személyre több teremben 
terített fény es asztal követé ’s a’ vendégek közt 300uál több vidéki ne
mes boér vala. Álgyudurrogások közt ürültek a’ szokott áldomási ser
legek. Az estét táuczmulatság ’s kivilágitás diszesité. A’ vidéki lovas 
sereg ’s a’ városi polgári gyalogság tetemesen öregbité az egész ünnepet.

A’ ref. egyház megyei gyűlése Maros-vásárhely köz kedvességü 
papját Hegedűs ^ io s  urat papi hivatala pontos folytatásáért ’s főleg a’ 
múlt évben dúlt ^ffcsmirígy alatt a’ szenvedő emberiségnek csfiggedet- 
lenül nyújtott vigasztalasiért száz véka búzával megjutalmazni köteles
ségének ismérte.

Pesten a’nemzeti casinoi hangversenyek az Intézet szállásának 
belső tisztogatása és ujonani kifestetése miatt ez idén jövő adventig 
megszűnnek.

^ V e r s * 11 y ügyében: Az idei pesti verseny-jelentés köz
lése óta e következő díj-ajanlat jőve tudtunkra:

Liechtenstein Aioiz hg.egy, oo aranyat érő arany billikomot ad. 
Futás érte a pesti téren az idei versenyzés utolsó napján.— E’díjra csupán 
olly lovakat ne\ezhetni, mellyek 1837 tavaszán a’ simmeringi téren 
legalább egyszer, és szintúgy a* pesti téren legalább egyszer futottak 
díjért vagy elegy versenyben; a pályának egyedül-végigjárása (wal
kover) nem vétetik számba. Távolság: 2  ang. mf. . a> tét, 1 0  arany 
mindegyiktől, azon esetre, ha négy lónál több lenne nevezve, az első 
es második lo közt osztatik fel. 1  eher: angol félvér és minden telivér 
lóra, kivéve az angolt, 3e. 80 — 4e. 100— 5e. lo 6—, idősb 1 0 9  font. 
minden egyéb félvér 5 fonttal kevesbet; ’s minden angol telivér 6  font
tal többet visz; kancza 2  fonttal kevesbet. — Melly ló I837ben lega
lább 100 aranyu dijat vagy elegyversenyt nyert, 4 fonttal többet, mellv 
pedig 200 aranyat vagy azon felül nyert, 7 fonttal, a’Károlyi-tétver- 
seny vagy Széchenyi-billikom’ nyerője 1 0  fonttal többet visz. _

A’ lovakat a’ pesti versem-választmánynak az utolsó-előtti ver
senynapon kell lepecsételt és csak a’ következő napon felnyitandó levél
kék által bejelenteni.

Ho d á k  nevű faluban (a’görgényi uradalom havas alján) f. évi 
febr. elején egy dühös farkas éjjel egy ottani gazda udvarára betörvén, 
annak kutyáji lármát ütöttek. A’ zajra fölébredt gazda alig lépett ki 
szobájából, a’ megveszett állat azonnal szembe szökött vele ’s ábrá- 
íatját összemardosta. A’ sikoltozónak segítségére rohanván fia, ezt is 
hasonló sors érte. Ezzel a’farkas tovább ügetett, mindenütt véres nyo
mokat hagyva maga után, mivel a’ megnevezett faluban már bét em
bert marczongolt össze. Ezután az átellenben fekvő L i bá n  f a l vár  a 
ment, hol tizenöt embert mart össze. Más nap a’ mezőn levő mar
hákra ütött ’s útközben több embert vérzett meg. Meglátogató a’ havas- 
alatti telelő szállásokat is (tyrlákat), mellyek egyikénél két növendék 
ifjat sebzett meg ; midőn pedig egy másikhoz menvén , a’ juhok közé 
berontott, két fejszés legény nz akol-ajtóhoz szökött, mire az legott 
egyikre rohant, ki fejszéjét gyorsan rá sújtván, a’ farkas az ütést u- 
gyan felfogta fogaival, de azok legott kiomlottak szájából. Most újra 
más tanyára kuhoga. Itt egy ügyes fejszés legény fogadá, ki is az első 
csapásra földre terítette ugyan, de a’ veszett állat újra felszökött, ellenfelén 
uj támadást teendő; azonban ez a’ 2dik csapást sem volt rest maga ide
jén megadni; de fejszéje nyele kezébe törvén, segítségért kiáltott, mire 
öccse, ki távolról nézé a’ viadalt, fejszét ragad, s azzal bátyjához ro
han,ki újólag kapott fejszéjével a’vérengző állatot végkép legyőzé. Ezen 
farkas 27 embert szaggatott-rneg, kik közül april. őikaig 2ien holtak 
meg. A’ megvérzett állatok közt inegdühödőtt 14 szarvas marba, 7ió,  
20 juh ’sa t. (Erd. H.)

A’ magyar nemz. tudom. Akadémia folyóiratának a’ Tudomány- 
tárnak újabb szerkeszlésbeli füzetében ezt olvashatni: ,,Legújabb, a’ 
Fóhg. Nádor-Pártfogó által, az elnökség’ útján az akadémiával közlőit 
teljes hitelű tudósítás szerint, a' ni. tud. t. lev. tagja, Körösi Csorna Sán
dor, jeleimen Jetteliában a’ Ganges’ éjszaki vidéken fekvő rungkani ke
rület’ egyik helységében tartózkodik , s ott nyelvészeti vizsgálatit lá- 
radhatatlan buzgósággal folytatja. Körösi, tudománya és charactere ál
tal, mind az ottani törvény hatóságok mind a’ magánosaktól teljes mérték
ben tiszteltetik. Az ázsiai társaság Calcuttában elismeri, hogy azon bú
várkodásokat és munkálatokat, inellyeknek ő minden idejét szánta, egye
dül csak ó vállalhatta, mert sem buzgóságra sem készületekre hozzá 
fogható tudós ott nincsen.

G y ő r , april. 20kán: Gőzhajóink közül „Z ríny i“ f. h. 18kán 
tévé ismétaldunai útját, nevezetes!) utazóji között a’ W ürieinbergi 
hget vivén magával. „Nádor,, 19kén indult Pozsonyba ’s tetemes 
számú vendégei közt b. F u rraynén , gr. E szterházyn, gr. Szapá- 
r y n , gr. Festetics Vinczén, báró Vay Miklós táblai bárón, b. Pe- 
rényi Gábor főispáni helytartón, b. Puthon dunagőzhajózási igaz
gatón ’s a’ t. k ívül, a’ nem zete javát külföldön is szivén viselő gr. 
Löwenhjelm  tábornoknak, az ausztriai udvarnál svéd követnek lel
kes buzgalma következtében, a’ ezukorgyártásnak Pesten Limbe; - 
ger ur oktató-intézetébeni megtanulása végett hozzánk utazott, s 
most innen visszatérő Rosen lleynhold gr. kapitány és Rideberg 
Olof mérnök ’s erőmüvész is voliak. —  A ’ haladást gátolni törek
vő szél daczára is olly sebességgel sikamlott keresztül e ’ hajó Du
nánk háborgó hullámin, hogy az e ’ miatti késedelem alig alig volt 
szembetűnő. —

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A ’ hírlapok a’ had színhelyéről Spanyolországban nem kö

zölnek újabbat. —  Navarrában april. 4kén a’ christinok hadi mun- 
kálatikat még nem kezdették meg. Iribarren generálnak, mint látsz k, 
szándéka van Evans-sel egyesülten munkálni írun ellen. Sarsíleld 
ismét fellábadott ; m ég tovább is m eg akarja a’ navarrai alkirálysá- 
got tartani, de a’ seregek főparancsnokságát Iribarren generálnak 
engedte által. —  A* Times szerint st. Sebastianban martz. 29kén  
mint dón Carlos születésnapján némi zavargások valának. Egy 
öreg asszony t. i. négy carlosi zászlót dugott vala ki az ablakon 
’s folyvást kiáltozó: „É ljen  Vdik Károly! “ Számos nép csődült ösz- 
sze a’ ház e lő tt, az ablakokat kövekkel bezúzták, néhány bútort 
a’ házban összeromboltak. B áty ját, ki ezen garázdaság’ alkalma
kor nem volt h o n , hazatértekor elfogták ’s most börtönben 
ü l .—  Egy levél Bayonneból apr.Skról imezt közli: „Don Carlos 
őkén nem hagyta el szállását» mert a’ hideg a’ helyett hogy eny
hülne, mindinkább nő, ’s havaz mint december hónapban; mennyi
vel zordonabb lehet m ég a’ term észet arcza a’ baski tartományok
ban ’s a’ navarrai hegyvidékeken.“ —  E gy másik levél Bayonne
ból szinte apr. Skáról: „Espartero vonakodik megadni azon csapa
tokat , mellyeket Iribarren és Evans erejök nagyobbításóra tőle 
kívánnak. Míg illy késlekedések ’s egyenetlenségek a’ királynépárti 
vezérek közt uralkodnak, az alatt do-n Carlos hatalmasan erősíti 
m agát, katonáiban nő a’ bátorság, ’s a’ népesség hozzá szító ré 
szében a’ remény. Kiváltkép Alsóarragonia és Valencia tarto
mányokban Forcadell és Cabrera sergei mindig fenyegetőbb állást 
vesznek, úgy hogy Madridban már az éjszaki hadseregtől s ü rg e t
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nek néhány osztályt vissza a’ főváros védelmére. Madridban ma
gában szemlátomást nő az ultrarevolutionalis párt ereje , különösen 
a’ cortes-tagok közt mutatkozik az, hol már e’ túlzó pártnak mint
egy 6 0  híve van.— Ha tán a sebes csökkenés daczára a’ spanyol
pénzalapok Párisban’sMadridban tartogatják valamennyire is beesőket, 
annak egyik fő oka az , mivel Spanyolországban most inkább mint 
valaha uralkodik azon vélemény, hogy csakugyan franczia beavat
kozásra kerül még a’ dolog.“—  A’ S e n t i n e 11 e de s P y r é n é e s  
keserűen panaszkodik ama’ fordulatról, inellyet a dolgok e je len 
évi táborozás kezdete óta a’ christinók kárára vőnek. Martz. ib k a

___úgymond e* hírlap ■— valamennyi tábornok, kik Guipuzcoában,
Navarrában ’s Biscayában a’ külön hadsergeket kormányozák, tu
nya munkátlanságba lépett vissza. Mielőtt a szerencsétlen követ
kezményű hadi munkálatok martz. lOkén elkezdődtek, addig dón 
Carlos pártja legalább kétség ’s remény közt ingadozott, mivel az 
ellenség hadierejét és segédforrásait még nem ismérte. l)e  a’ chris- 
tinok Ernaninál vallott kudarcza’s azoknak Painplonába és Bilbaó
ba visszavonulta eloszlató a carlositák aggodalmát s határozat
lanságát. Most hihetőleg meggyőződtek, hogy ha nem ők voltak 
is az erősbek, de legalább elszántabbak ’s ennélfogvást a’ sze
rencsésbek. A’ csatahely övék maradt, ’s az uj hadi munkálatok 
pompás kérkedékeny programmáji, mellyekkel a’christinoi generálok 
különféle tudósításikat kisérék, ha meg nem valósulnak, erőllen- 
ségöket ’s gyávaságukat még inkább napvilágra hozandják.

A’ Moniteur apr. 13kán következő telegraphi tudósítást kö
zöl Bayonneból apr. i l k é r ő l :  „ I r i  b a r r e n  generál S a r s f i e l d  
helyébe navarrai alkirálynak, 's e’ tartományban a’ hadseregek’ 
főparancsnokává neveztetett. a

April. 1 3 , több napi elakadás után ismét érkeztek madridi hír
lapok Párisba, jelesül f. h. 3. 4. ’s őkéről. —  A ’ „Gaceta“ a’ kor
mányzó királynénak egy rendeletét közli, mellynek erejénél fog
yást a’ hosszas betegségéből felidült Calalrava urra a’ m inister-el- 
nökség ismét átruháztatik. —  Az uj belügyminister (Pio Pita Pizar- 
ro) minden politikai főtiszthez ’s valamennyi tartományi küldöttséghez 
körlevelet bocsátott, mellyben nekik m eghagyja: nyúljanak haladék 
nélkül minden szükséges rendszabályhoz, hogy a’ városok ’s hely
ségek a’ lázadók gyakori beütési ellen ótalmaztassanak, egyszer
smind az illető tartományok főpontjai m egerősíttessenek. —  A’ con- 
stitutio fölötti vitázatot az apr. 2. 3. ’s 4 kén tartott cortes-ülésben 
folytatók. Apr. őkén Tarin követ urnák egy indítványa fölött vitályoz- 
ta k , melly azt tárgyazá, hogy a’ gyűlés kizárólag csak a’ polgári
háború megszüntethetése módjával,’s tényleges(positiv)ügyjavításokkal 
foglalkozzék, a’ constitutio reformja iránt minden tanakodást pedig 
szakaszszon félbe, mire, mint ő állítja, a’ kamra meghatalmazva sincs; 
ellenkező esetben, szólt az indítványtevő, meghatalmaztatási levelét 
visszaveszi , ’s tartományába tér. Ezen indítvány rendkívüli izgást, 
és zajos jelenést szült a’ cortes-ülésben. Tarin követ csak egyszerű 
mezeigazda, ki m ég helyesen írni sem tud, ’s csupán a’ demagó
goknak , kik az 181 Ski constitutiot minden változtatás nélkül akar
ják erőbe léptetni, szolgálhat eszközül. Ugyanazért ez indítvány oily 
nyomadékosnak tekinteték, hogy Olozaga úr kívánta: helyeztessék T a
rin követ vád alá , mivel a’ nép fönségét ’s a’ királynénak cortes- 
egybehivási jogát kétségbevonta. Olozaga az ellenzési fél és elnök 
által több ízben rendre szólíttaték. Végre hosszú lárma után Tarin 
ur indítványát a’ cortesgyülés 9 7  szózattal őO ellen elvetette. —

A’ londoni hírlapok tudósításai a’ had színhelyéről éjszaki Spa
nyolországban San Sebastianból a’ múlt hónap végéig terjednek, ’s 
hosszú és gyakori conferentiákról tesznek szót, mellyeket a’ chrism 
tinói hadvezérek egymás k ö z t’s a’ hadseregnél jelenlevő cortes-kö- 
vetekkel, nem különben a’ franczia’s angol biztossal folytatnak; e ’ 
sűrű közlekedések a’ támadólag munkálást tárgyazzák. M ondják, 
hogy az uj hadmunkálati terv czélja: a’ Valcarh>s-tól egészen Bidas- 
soa torkolatáig nyúló vonalt m egszállni, ’s hogy ezen tervet egy, 
Iribarren által Pamplonából, ’s Evans állal S, Sebastianból intézett 
szövetséges mozgás fogja valósítani. Espartero tábornokra, úgy 
látszik, nem igen számolnak; neki olly állás fog adatni, hogy akaratjától 
függjön úgy cselekedni, mint a’ körülmények kívánják. Most m eg
valósul , hogy Espartero az ő 2 5 ,0 0 0  főnyi erős seregével ismét 
Bilbaóba ment, s hogyjelenleg a’város bástyafalainak megerősbíté- 
sével foglalkozik. Wylde ezredesnek minden fáradozása, őt támadó
lag cselekvésre bírni, siker nélkül maradt.

A’ bayonnei „ P h a r e «  hírlap levelet közöl st. Sebastianból 
apr. 4 rü l , következő tartalm út:,, Tegnap gyümölcsoltó Boldogasz- 
szony ünnepét üllek, ’s mi ugyanekkor igen nevezetes nézőjáték
nak valónk szemtanúji. A’ Loyola-völgy valamennyi lakosa, carlo- 
silák ’s christinók, ősi szokás szerint összesereglének, e ’ napot meg- 
üllni. A mi ifjúságunk vigasztalhatatlan volt, látván, hogy a’ búcsú- 
járástól most el van tiltva, holott az Ernaniban lakó és szom széd
vidéki ifjúság, melly a’ carlosi seregek óíalma alatt állott, ez ün
nepet szabadon üli hete. A’ mieink fölmentek a’ hegyekre , hogy leg 
alább távúiról láthassák az Urumea túlsó partján hullámzó vidám cso
portokat, s hallgathassák sipjaik’s csöi-getty üik (castagnette)’s éneke
ik vidám hangzatit. Uassanlassan nyájas közeledésre kerültek, végre a’ 
vonzóerő  olly [hatalmas lön, hogy a’ mieink a’ vonalon túlléptek. 
A két ellenfél táborszemei nemsokára kölcsönös békességre köte
lezők magokat, s kevés perez alatt fegyvereiket pyramis-kupokba 
toriaszták, s most karöltve jártak körül, mindegyik fél a’ másikat ezi- 
garrókkal s a kecskebőr - tömlők nedvével kinálgatván. Senki 
nem emlékezett most arra, hogy kevés idő múlva mindenik párt ism ét,

mint halálos ellenség — nem kegyelmezve — álland egymással 
szemközt.

A N G L I A .
Londonban most egy borzasztó körülményekkel összeszőtt 

gyilkos történet igen igen nagy zajt üt. Mult dec. 2 8 á n t. i. Bond Ro
b ert, napszámos, d é lu tá n i órakor Paddington felé vezető utonm en- 
vén észrevevé, hogy az oldalkövek egyike mögött valami fekszik , 
azért is egy másik White nevű emberrel oda közelítvén egy szoro
san bekötött zsákot talált. Első tapintásra azt hívé: hús van benne, 
de nem sokára egy kezet érzett. Bond és W hite a’ zsákot felbonták,
’s mi vala benne? Egy embertörzsök! A ’ karok keresztben voltak a’ 
mell fölött. Azonnal előhittakegy N. N. nevű rendőrszolgát. Dec. 31k én  
következőt vallott ez a’ coroner (halót tnéző v. vizsgáló) elő tt: „É n  a ’ 
zsákot az ösvényen találtam fekve, felnyitám azt, ’s benne egy 
asszonytest törzsökét lelém néhány gyermekköntös - darabbal , m el
lyeket világosan folyóvér-csilapitásra használtak, mert a’ ruhadara
bok vértöl még egészen elázva voltak. E ’rongyokon túl találtam 
még: egy törülközőt is, szinte vértül ázo tta t, egy kopott asszony- 
sh aw lt, sinór-és fonalvégeket, és fürészport, minő t.i. asztalos-mun
kánál hulladozni szokott. A’ zsák száraz volt, ’s erős maha^ony sza
gú. A’ kerületi rendőrtiszt jegyzőkönyvbe pedig ezt adá; Ő a’ zsák- 
lelési tájon ez utóbbi napokban gyanúst nem vön észre, kivevén, 
hogy dec. 24kén estve 8  órakor egy fiatal gyerkőcze által igazgatott 
szekeret megállított- — Girdwood Gilbert sebész kihallgatlatván, ezt 
mondá: 0  a’ test-törzsököt megvizgálta ; a’ karok kötéllel a’ testhez 
valának szorosan kötve; a’ kéz, göbös vagy púpos hátú asszony k e 
ze ; a’ bal mutatóújon semmi jele sem látszék varrási munkának ; 
bal gyürűuján pedig azt vévé é sz re , hogy gyűrűt húztak le róla. To
vábbá körülményesen tudósitott a’ testtörzsök szemrevétele után azon 
m ódrul, mellyel a’ főt ’s lábakat levágták ’s némelly részben lefüré- 
szelték. A’ vallomás következménye: „ A’meggyilkolt, férjnél lehetett, 
kezei durvaságából azt következtethetni, hogy házi munkával fog- 
lalatoskodék;a’ csonkításnak nem sokára kelle halála után történnie; 
mivel a’ bonczoláskor valamennyi belső rész egészséges állapotban 
ta lá lta to tt,’s igy azt tehetni-föl, hogy hirtelen ’s erőszakosan fosz
tatott meg életétől. Cí Eddig a’ dolog vitatása a’ coroner előtt. Az 
esküttszék következő végzést h o zo tt: Szándékos gyilkosság, elkö
vetve egy vagy több isméretlentől. —  Nyolczad napra e ’ tétel után 
január 7 é n , reggel, midőn Ralph Mátyás a’ Regent-csatornában a’ 
sorom p- v. zárlánczot be akará csukni, egy épen akkor azon áltál- 
ment kőszenes hajó után a’ zsilipet nem lehete jól bezárn i; m eg
vizsgáló tehát: mi gátoljae’ becsukhatásl? nem csekély rém űléséreegy 
emberfőre talált. Eleinte ugyan azt vélte, hogy a’ hol fő van, ott 
testnek is kell lennie, ’s azért segítségért menvén azzal lehágott a’ vízbe, 
de csak hamar érzette , hogy a’ fő el van különítve a’ testtörzsöklül, 
’s hogy az asszonyfő leh e t, mivel hosszú erős haj volt rajta. Ralph 
felhuzá a’ főt a’ zsilip- rostély közt, ’s lálá, hogy a’ jobb szem  ki 
vala ü tv e , az arcz felhasgatva, a’ száj elferdítve. Noha ig en e i volt 
a’ fő rutitva, m ég is kivehető vala , hogy 4 0 — 45 éves asszonyé 
lehetett. A’ coronert előhivák, ki is egy sebész által a’ főt m eg
vizsgáltatván kisült, hogy a’ fő ügyesen választaték el közel az őik 
csontforgónál v. nyakperecznél fűrész által a’ törzsöklül, ’s már 
négy vagy öt nap óta heverhetett vízben. Illy körülmények közt 
alapos volt azon gyanú, hogy a’ fő a’ dec. 28án  talált tesltörzsök- 
hez tartozik. A zért is ezt kiásták ; két orvos és két sebész jeg y 
zőkönyvet tőnek fel róla ’s nem maradt legkisebb kétség az iránt, 
hogy a’ fő és törzsök együvé tartoztak. M ég a’ ezom bok’s lábszá
rak hijányzottak. Ezeket is felfödözék véletlenül. Feb. 2án t. i. két 
munkás azzal foglalkozók, hogy egy lapályon fűzfát vágjon ki. Itt 
egy zsomb v. kákacsomó alatt valami motyót vettek észre durva darócz- 
vászonban ; ’s midőn a’ rá tekert zsineget elm etszik , nem kevés 
borzanatjokra egy emberi test alsó részei estek ki belőle. A’re n d 
őrség errűl értesittetvén a’ tagokat e lő h o za tá ,’s egy halott-vizsgá
ló esküttszék által megszemlélteté. A’ dologértők itt is azon 
m egjegyzést tevék, hogy a’ ezombok elválasztatásának a’ törzsök
től igen ügyesen ’s éles fűrész által kelle történnie. Az esküttszék 
végzése következő volt: A’ két ezomb és láb azon egy asszonyé; ’s 
azon testlörzsökhöz tartoznak, melly a’ paddingtoni kerületben 
találtatott; de mikép ’s ki által jutott e ’ helyre ?^m m  tudták. Most 
már a’ tettest kelle kinyomozni. Azonban

E gész feb. 2ig semmi je lenség re , sem m i‘nyomra sem a -  
kadtak, melly a' gonosztévő felfödöztetését eszközölhette vo lna, 
kivevén, hogy egy Mofeley Eduárd nevű azon zsákot, mellyben 
a’ testtörzsök vala, bizonyos jegyeknél fogva ismérni látszott, azt 
adván elő, hogy ő ollyasforma zsákokban több ízben adott el bur
gonyát, de nem emlékezik kinek. A’ dolog igy maradt martz. 20ig. 
E ’ napon Thornton úr Paddington egyházi véne hírt kapott, melly 
azon hiedelemre bíró őt, hogy a’ szerencsétlen megöletett bizonyos 
Hannah B row n, ki két év óta lakott a’ Middl**sex-unio utczában. 
A’ dologrul azonnal tudósító Feltham  rendőr-felügyelőt, ez pedig 
fölkereső a’ nevezett Hannah B row n bátyját ’s nénjét; kiktől 
megtudó, hogy az egy idő előtt bizonyos Jam es Greenacreral 
társalkodón, ki a’ Kent-utczában szatócs-boltot bírt; ezen Greenacre 
Brownnak házassági ajánlásokat tett, ’s a’ dolog köztük annyira is 
haladt m ár, hogy a’ kihirdettetés megtörtént, ’s az összekelésnek 
Karácson napján kelle végbemennie. Dec. 2 4 é n , B row n asszony 
lakját az Unió- utczában el is hagyta bérkocsiban, mellyr© sok 
Ládát felrakott ’s magával vitt; holmi értéke összesen fölmehete 
5 0 0  ft. sterlingre, drágasága pedig lehetett m integy 1 0 0  ft. ster.
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értékű ; Greenacre vele a’ kocsiban volt, ’s azóta rokonai semmit 
sem hallottak felőle. E rre  martz. 24én  a’ január 7én Regentnevű 
csatornában talált, ’s borszeszben megtartott főt Brown testvéré
n e k , háziasszonyának, ’s más négy szem élynek, kik B row n A n
nát ismerték »megmutatták,’s ezek abban azonnal Brown Anna fejére 
ismértek. E z meglevén nagy gondot fordítottak Greenacre re jtek
helye kinyomozhalására. Feltham rendőr -  felügyelő csakugyan a’ 
sejtett gonosztévőnek nyomába is jö tt, ’s husvét vasárnapján estve 
1 0  órakor S. Alban-utczában egy házban el is fogta őt. Greenacret 
egy nővel találták o tt, ki már régóta ágyasa. Neve Sarah Gale. A’ 
szobában több rakott láda á llo tt, erős kötéllel körűltekergetve ’s 
minden közelgő elutazásra mutatott. Midőn Feltham m egjelenése 
czélját vele tudatá, azt mondá Greenacre szárazán: „ Ön épen jó 
kor jő ,  mert holnap Amerikába szándékoztunk indulni. “ Midőn 
kim otozták, a’ rendőr - felügyelő csakugyan megtalálta Greenacre 
útlevelét; ki már az álhajózási díjt meg is fizette. Mind a’ két 
fogoly a’ paddingtoni rendőr-házba el is vezettetett, hova éjféltájban 
érkeztek. Midőn a’ rendőr constabel éjfél után a’ foghelybe lépett 
vizsgálat végett, Greenacret eszmélet nélkül földön heverve találta;
t. i. azon kétségbe-esési próbára veteműlt, hogy magát zsebkendő
jével megfojtsa. A’ sebész előhívatván eret vágott ra jta ; két perez
nél tovább nem indult meg v é re , de később 28  latnyi vért bocsát- 
ván, ismét föléledt. Greenacre első szavai a’ sebészhez ezek való
nak : „Nem köszönöm Ö nnek, a’ mit velem lett; jobban szeret
ném , ha elvesztem volna. “ Martz. 27 én  Greenacre és Sarah 
Gale a’ marylebonei rendőrszék elibe hozattak. A ’ 2dik vallatás apr. 
Í jén  történt. Az alsó néposztály ez eseten úgy fölháborodék, 
hogy a’ hatóságnak nagy fáradságába telék, a’ vádlottat ide ’s tova 
vitel közben a’ népdüh ellen védelmezni.

April 11 én hozatott Ítélet a’Hannah B row n borzasztó m eg
gyilkoltatásában részesültek e llen , Jam es Greenacre halálra, ágya
sa pedig Sarah Gale, holtiglani deportatióra Ítéltetett. —

Ezen vad gyilkosság annyira magára voná a’ közönség figyel
mét , hogy három hét óta Londonban, sőt majd egész Angliában 
semmi sem foglalja el úgy az elm éket, mint e’ tárgy. Mindaz, 
mi azzal legkisebb viszonyban áll, érdeket gerjeszt maga iránt. A’ 
nép csoportosan látogatja mindazon házat, hol Greenacre ezelőtt több 
évvel lakott. A ’ tulajdonosoknak pedig, kik e ’ látogatásért némi 
apró pénzt szedegetnek, szünetlen dolguk vigyázni, nehogy követ 
fát elhordjanak tőlök emlékül. —

Egy angol hadihajó az afrikai partokon két rabszolga-hajót 
fogott-el, Feliekét 6 1 1 ,  és Adallát 116 rabszolgával. Ez utóbbi, 
midőn egy angol czikázó hajó csolnaka űzte, hogy mozgásin kön- 
nyíthessen , több mint 1 5 0  szegény mórt (feketét) , ’s majd minden 
súlyosabb terhét a’ tengerbe hányta. —

A’ Sun szerint a’ spanyol királyné szolgálatjára Angliá
ban ismét egy osztály (brigade) könnyű gyalogságot fogadnak ’s 
az ennek dijára’s tartatására szükséges pénzről m ég elindulása előtt 
fognak gondoskodni. Készülete je les leencl, ’s csupa erős fiatal 
em bereket szándék e’ végre választani. E ’ test parancsnoksága kire 
bizatik, még nem bizonyos; de minden esetre angol fog lenni, ’s 
a’ királyné többi sergeitől egészen függetlenül munkálni. —

A’ londoni lapok nem rég  egy rendelését közlölték a’ chi- 
nai császárnak , melly szerint az idegen kereskedők Macaoból és 
Cantonból kiparancsoltattak. E ’ rendelés nem a’ múlt évi decem 
ber, hanem február 14én  jelent meg a ’ „ C anton-Pressben “ 1 8 3 5  
novemberben költ, honnan a’ londoni lapok azzal h ízelgenek, hogy 
az egész dolog régiség. —  A’ gyármunkások szüksége ’s ínsége, 
fájdalom! nőtten nő. Spitalfieldben nyolezezer. szövőszék áll. April. 
4én a’ dologtalan selyem-takácsok gyűlést tartottak, mellyben azt 
határozták, hogy nyilványos adakozáshoz folyamodjanak, mivel a’ 
számukra jelentett udvari bál jun. i r e  van elhalasztva, meddig so 
kan éhen meghalhatnának közülök. —- A ’ kereskedési nehézségek 
is folyvást szaporodnak. Anglia bankja ismét a’ legközelebb múlt 
napokban is kénytelen vala több házon segíteni, inellyek m élyen 
bonyolultak az Amerikával vitt ügyekbe, mellyek onnan vártak u- 
gyan küldeményeket , de azok elmaradtak. —

Az alsóház april iO kén megnyitá azirlandi hatóságjavító 
törvényjavaslat harmadszori felolvastatása vitáját. Azt hitték közönsé
gesen , hogy noha e’ tárgy mind a’ múlt, mind a’ jelen ülésben már 
tökéletesen ki van merítve , a’ vitatás m ég is több napig eltartand.

Az alsóházban april 11 kén az irlandi hatóságjavitó törvény- 
javaslat 3dik felolvastatása 3 0 2  szóval, 2 4 7  ellen , ’s igy 55 szó
többséggel fogadtatott el. A’ vitatást reggeli három órakor végezték 
’s utoljára R. Peel szólott a’ törvényjavaslat ellen. —

M últ évben Londonban 5 6 4  gyuladás ütött ki. Támodá- 
sukra nézve 1 l e t  el nem kerülhető véletlenség okozott, 2 ót szem é
lyeken ruhadarabok meggyuladása,7 letágyfüggönyök(kárpit)m eggyu- 
ladása, 5 7 e t véletlenség gyertya által, 18at nyilványos gondatlanság, 
2őt széntűz, 6 ot tűzzel játszó gyerm ekek, 5öt tűz a’ patkán, 
72őt hijányosan vagy épen nem tisztított kémény és csövek, 9et 
füstölés, 38at gáz-igazitási alkalom, 1 le t  lőpor, szénának vagy m ász
nék önmagától m eggyulta, 9 e t a’ patkáról, vagy lámpáról pattant 
szikra, 31e t a’ tűzhöz közel száradásul felaggatott ru h a , 6 ot szer
fölött fűtött kályha, 13a t meggyuladt fabél, 2 8 a ta ’ kályhák hijányos ál- 
lapotja, 3 4 e t tűz alkalmazása külön ipar-czélokra, l e t  dohány
zá s , 9 6 o t isméretlen ok , 8 at szándékos felgyujtás, 35ö t ablakkár
pitok meggyuladása. 3 9 7  gyuladásnál az épületek csak kévéssé, 
de 134nél tetem esen rongáltattak m eg, 33nál egészen elpusztultak;

mindössze 7 9 4  károsult meg. Az 5 6 4  gyuladásnál tartalmoslul 
16 9  ház, egyedül az épület 7 3  háznál, csupán a’ tartalom 1 0 4  ház
nál volt biztosítva. 2 1 8  gyuladásnál végre mind ház mind tartalma 
biztosíttatlan volt. —

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A ’ Moniteur april 6 án egy kir. rendelést közölt, melly a’ 

párisi nem zetőrség 5dik ezrede 3dik zászlóaljának 4dik csapaljál 
feloszlatja. A’ rendelés e’ parancsnak semmi okát sem adja ugyan, 
de hihetőleg azért tö rtén t, mivel a ’ feloszlatott csapat ollyan tiszte
ket választott (Hulot és Bastide urakat), kik a’ kormánynak nem 
tetszének. —

Annak bizonyságára, mi kevés politikai szellem  éleszti a’ 
franczia követház többségét, annak mostani üléseit kell figyelem, 
mel kisérni. Ez úttal a’ tébolyodtakat tárgyazó törvényjavaslat vi
tája forga fen , ’s vajmi szégyenítő azon mód, mellyel azt foly
tatták! Alig kezdik t. i. m eg a’ vitatást, azonnal úgy elszélyed. 
nek a’ tagok , hogy a ’ kívánt követszám nincs jelen  többé. E k 
kor a’ névszerinti felszólításhoz fognak, ’s erre a’ követek töm e
gestül omlanak az értekezési terem ből, hol a’ napi hírek felől 
beszélgettek, mert csakugyan nem szeretnék, ha mint távollevők varot- 
nának a’ jegyzőkönyvbe, ’s e ’ miatt választóik előtt henyélőknek 
látszanának. Midőn szavazásra kerül a’ dolog, az ujdon érkezők 
szintúgy szavaznak, mint a’ kik folyvást ottan voltak, ámbár a’ vi
tatásból egy szót sem hallottak. Alig fognak azonban ismét vita
táshoz, ’s a’ követek újra egymásután az értekezési terembe tódul
nak beszélgetéseiket folytatni. Lafíitte, ki ezen , a’ kamra méltóság 
gát olly annyira sértő, módot kiállhatlannak n é z é , april 6 án a’ szó
székbe lé p e tt, ’s fe lk iá lts : „Valódi botránkoztatás így vinni a 
vitatást! En indítványba hozom , hogy a’ kamra vitatásai halasztas- 
sanak -el, miglen a’ mostani krisisnek vége szakad. “ Lafiilte e l
len azonban fölkelt üup in ; „Csodálkoznom kell, úgym ond, hogy 
a’ kamrának botránkoztatást lobbantnak szem ére , holott minden je 
lenlevő tag megteszi kötelességét,'s így ha botrány van, ennek oka bi
zonnyal annak iménti megtámodtatásában fekszik.“ (morgás a’ bal
oldalon.) Lafíitte és Bureau de Puzy élénken kívánnak szóhoz ju t
ni, Charamaule is, de a’ közép, tömegestül fölkel a’ napirend m el
lett, ’s az indítvány elm ellőztetik, a’ vitatást tovább folytatják, de 
csak az előbbi szórakozott módon. —

A’ pairszék előtt M eunier ügyében a’ nyomozó biztosság n e 
vében nyújtott tudósitás több érdekes adatot foglal, mint említők. 
Miután t. i. elbeszélte a’ gyilkos m erény már ism éreles körülm é
nyeit, m ég némelly isméi elleneket is hozott föl: „M eunier ugyan is 
mente közben azon helytől, hol a’ királyra lő tt, a’ legközelebb ő r
helyig a’ nemzetőr kiáltozására: „ Éljen a’ k irá ly ! “ több ízben 
így válaszolt: Halált a’ királynak ! Nem fogják őt elhibázni! „A ’ tiszti 
főügyész elérkezte előtt pedig imigy vallotta m eg te tté t :“ En sem 
mitől sem félek, úgymond; nyolezad nap óta abban hagyám dolgai
m at, hogy czélomat teljesíthessem, ’s már félóra óta ácsorgottam a’ 
vidéken a’ királyra vártomban„ M eunier illy dicsekvése közben b e 
lépett a’ tiszti főügyész; ’s a’ vallatás elkezdődött. Ön neve? la 
kása ? —  Semmi válasz. —  Ön az, ki a’ királyra lőtt ma ? —  Igen. —  
Mi indította Önt arra? —  Semmi válasz.—  Régen forralja már Ön 
e’ gonosztetti szándékát? —  Hat év óta. —  M ég is kell okának len 
n i? —  Akarja Ön okát tudni? Jól van, én az Orleansokat sohasem 
szenvedhettem. —  Min épül Ön gyülölsége ? — Én gyűlölöm az 
Orleansokat lO dik évem óta. —  Mennyi idős Ön? —  2 3  esztendős
—  Ön azon gonoszte tte t, mellyet ma végrehajtott, úgy e nem 
egyedül koholta? —  De igen! —  Mi hasznot rem ényiéit Ön belő
le?—-Semmit! —  Nem szoktak gonosztettet czél nélkül elkövetni? —  
Boszút akartam állani.—  Mit vétett Önnek a’ k irály , hogy boszút 
akart állani rajta? —  Olly embereken is boszút szoktak állani, kik 
az em bernek semmit sem vétetlek — De közönségesen az ember 
nem szokott roszat tenni gyönyörűségből? —  Már rég  szándékoz
tam a’ királyt m egöln i, pedig szem élyesen semmit sem vétett 
e llenem .— Azt hiszi é Ön, hogy a’ király tán mások ellen vétett?
—  A rra nincs mit felelnem .— Ön tehát a’ vétket politikai okból 
te tte?— Minden bizonnyal! —  Ön tehát valamelly párthoz tartozik?—  
B izonyosan!—  ’S mellyik párth o z?— Arra nem felelhetek.—  
M inthogy gonosztettét nyíltan megvallja, okát is meg kellene 
vallania? —  Én nem látom által, m inek; bármilly oka legyen , az 
m indegy; mindenki tudja, hogy a’ gonosztettet én követtem e l; én 
kész és elszánt vagyok meghalni. — De ha valamelly gyilkos vala
mi gonosztettet e lkövet, kivált bizonyos párt érdekében , óhajtania 
kell, hogy a’ gonosztett után életben m aradjon?— Nem! Akármelly 
párthoz tartozzék az em ber illy esetben, m eg kell m ég is h a ln i, mert 
a’ lélekism éret az em bert nem hagyja békében. —  M inthogy tehát 
átlátja Ö n, hogy a’ gonosztettet megbánás követi, miért hajtotta 
végre a’ gonosztettet? —  En ugyan gondolkozóm felőle; de kö- 
nyitenem kelle magamon (il fallait que je  me soulage); ’s teljesítenem 
kelle , mit ezelőtt hat évvel eltökéltem. En 1 8 3 0  aug. 9én  m eges
küdtem végrehajtani az t, mit ma tenni megpróbáltam.—  De 1 8 3 0 . 
aug. 9én Önnek m ég nem volt semmi oka megölni a’ királyt ? —  
B ocsánat! hiszen ez királyszékbe lépése napja volt. —  Mit ártott 
Önnek e ’ székfoglalás ? —  Gyermekségemtől fogva úgy tanultam a’ 
történetekben, hogy az Örleansok mindig szerencsétlensége voltak 
Francziaországnak. —  Mi által hoztak az Örleansok szerencsétlen
séget F rancziaországra?—  XV Lajo9 alatt, ’s áltáljában valahány
szor kormányoztak. —  Eddig ment az első vallatás. M ásnap i, i .dec. 
28án  Pasquier báró pairszéki elnök fogott a’ pör-felkészitéshöz.
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A* merény még leven vallva, most az kivántaték , hogy a' gonosztévő 
személyisége s azon kérdés: vannak é czinkos társai? tisztába ho- 
zassék. Meunier ismérellensége (incognitoja) nem sokáig tartott. 
Nagybátyja, bizonyos iiarré nevű kereskedő, már dec. 28án jelenté 
magát a’ nyomozó b irónál,'s  a’ fogollyal szembe állíttatott, midőn 
is ez mindén további tétova nélkül megvallá, hogy őt M eunier Ferenc* 
Péternek híják, született 1814ben  jan. 5én; egy faluban Páris mel
lett. IJtobb M ontmartre utczában a’ 24ik sz. alatt lakott Párisban. Itt 
a’ tudósítás előterjeszti körülményesen M eunier eddigi élet ’s vise
letmódját, mellyből az sül k i, hogy M eunier semmirekellő bitang 
ember volt, kit egy ideig ugyan neveltetett nagybátyja, de utóbb e l
vonta tőle seg ítségét, mig végre újra magához vevén őt, 1836ban  
miután líarré saját kereskedésével fölhagyott, ’s azt Lavaux nevű 
rokonára ruházta martziusban , M euniert is szintezen Laveuxhoz 
adá legénynek. Itt 6 0 0  frank észt. fizetése volt ’s magának egy szobát 
bérlett. Azonban 1 8 3 6  octoberétűl fogva ismét korhelységre adta 
magát, ’s mindenéből úgy kipusztult, hogy a’ merény napján saját 
vallomása szerint nem volt egyebe mint 15  frankja.

A’folyvást tarló dologlalanság miatt Paris külvárosiban a’ m un
kások közt némi forongások mutatkoznak. Majd minden éjjel bujto- 
gató felszólítások ragasztatnak az utcza-sarkokra. Itt ott még folyvást 
hallhatni kézműves legények egyesületérül. így  nem rég Angersben 
négy szabólegényt bizonyos illynemü összekötésbeni részvét miatt 
1 4  napi fogságra Ítéltek. —  Hónai (Ejszakafrikában) levél szerint ott 
gyakran m egtörtént , hogy a’ franezia katonák fegyvereiket ’s töl
téseiket a’ beduineknek eladták ’s azután azt ürügylötték, hogy va
dászaton fosztották meg azoktól őket.—

A’ Soult - Thiers ministerium összeállítása sem létesülvén, 
ismét Mólé és M ontalivet vannak erre megbízva. A’ lapok kérdik : 
képesek lesznek é ollyakat összehozni, kik állandó maradásuak 
legyenek a’ hivatalban ? A ’ jour. de Paris már is „ ideig len i“ minis
tereknek nevezi azokat, kikről gyanítja hogy e ’ végre megszólittatnak.

Cormenin irománya ellen a’ Nemours hgféle költség ügyében, 
egy röpke irat jelent meg e’ czím a la tt: „A ’ felfödözött korona - költ— 
gég.6- —  Cormenin uj röpkeiratban válaszolt e ’ munkára illy czini 
alatt: „ E g y  szó a’ felfödözött koronaköltség czimü írásra. “ 
A ’ „S ajtó“ czimü ministeri hirlap aláirás-ivet nyitott a’ lyoni m un
kások gyámolilására, melly eddig 5 1 ,5 7 9  frankot gyümölcsözött. —-

A’ párisi lapok szerint (april. S Iröl) a’ Soult-Thiersféle ka
binet alakítás is dugába doh én, az egész mmisterkérdés megint csak. 
olt van, hol eleinte. A’ jour. des Débats tapsol e ’ megszakadáson , 
m ert nem örömest látná, ha a’ kormány eddigi szigorú politikáját bár
miben is megváltoztatná. Ez örömjelentése után hosszú czikkben e l
beszéli a’ Soult-Thiersféle kabinet-szerkesztés próbája tö rtén e té t, 
mellyből az sül k i , hogy a’ király nem hajlott az ujdon kinevezendő 
ministerek által előterjesztett föltéteket elfogadni. E ’ föltélek pedig 
következők voltak : a’ bei politikát teljesen akarták módosítani; jelen 
törvényeket a’kiházasitás ’s háztartásról,a’föl nem födözés ’s deportatió- 
rul vissza kivánák huzatn i; Orleans hg közelgő egybekelését alkalmul 
használni egy széles közbocsánatra; kiköték továbbá, hogy a’ kor
mány a ’ septemberi törvényhozás által a’ sajtó ellen behozott szigo
rúságtól álljon el, anélkül azonban, hogy az eddigi rendeléseket tö r
vényes szavazat által visszavegye. Mi a’ külpolitikát illeti, azt ném i
leg csak két pontra vonák: u. m. Spanyolországra és Algierra. Spa
nyolországra nézve a’ franezia kormány szintazon elvet kövesse, m el
lyel A nglia, ’s osztozzék is annak befolyásában a’ félszigetre. ’S ez 
lenne a ’ je len  politika irány elve. Jövőre nézve inég a’ fegyveres be
avatkozásig is terjesztessék ki, úgyhogy Madridban semmi esetre a’ 
carlosi restauratio ne engedtessék meg. Algier kérdése is egészen nem
zeti értelem ben határoztassék el. Vallják meg határozottan a’gyarmat 
m egtartását; foglalást a’legszélesebb mértékben ; leveretését Abd-
el-kader hatalmának, ’s a ’ még meg nem hódított beyeknek. __
Gyarmatitas legyen a’ legtágabb rendszerben, de békés utón. Ez fo
gott volna lenni az uj ministerium nyilatkozása ’s politikája, de a’ 
király, noha eleinte látszott hozzá hajlani, később nem fogadta el. 
M ost nem tudni, kire bi/á a’ kabinet-szerkesztést. —

A’ jour. de Débats april. 1 lé n  jelenti: Tegnap reggel érke
zett m eg Lütteroth u r , a’ franezia követség első titoknoka Jíerlinben 
magával hozván Orleans hg házassági kötése m egerősittetesét M eck
lenburg Schw erin Hona hgasszonynyal. M ire a’ király ministeri ta
nácsot tartott.

A’ pairkamra april 13án kérelm ekről tanácsozván, bizo
nyos 13 a ur iát Louise asszony kérelm ét is elővette, ki magát femme 
de lettres (tudós asszony) néven irá alá, ’s azt kívánta, hogy a’ 
polgári törvénykönyv némelly határozatai, mellyeknél fogvást az 
asszonyi nem a’ férfi nem hez képest jogcsonkulást szenved, vál
toztassanak meg. A’ kamra mosoly és kaczaj közt mellőzé el a’ 
kérelm et, ’s napirendre tért. —

A minister-kerdés úgy szólván m ég mind egyre vesztegel. 
Miután Mólé gróf sem volt képes kabinetet összeállítani, Guizotra 
bízatott a kabinet-alkotás. Guizot ügy látszik hajlóbbnak lelte most 
Montalivet urat mint előbj) a ’ hozzá állásra. Azonban az april 14ki 
lapok szerint Guizot is olly nehézségekre talált, mellyeket előre 
nem gondolt, mi miatt a ministeri lapokjigen igen jajveszékelnek. 
A kérdés mngoldatását ismét továbbra halasztá ez. A ’ közönség 
nyugtalanul veszi e késedelmet. Ezalatt az alsó munkás néposz
tály közt az inseg s forrongás nőtten nő. A ’ kormány mind P aris

ban, mind Lyonban rendkívül előgondoskodési szabályokhoz kény
telen nyúlni a’ rendfenlartás végett. Parisban apr. 13ra viradóra 
ismét zendítő felszólítás volt az utczasarkokra raggatva.—

A’ jour. des Débats a’ doctrinairek fő orgánuma Cormenin 
újabb válaszára, mellében a’  ̂ felfödözött korona-költség u czímű 
iratot megczáfolta, hosszú mérges czikket adott ki, ’s abban csudái- 
kozását fejezi ki azon, hogy az uj minister kinevezés al pjául a ’ 
tartási költség visszavétele tétetik, holott az ellen egyedül csak Cor
menin nyilatkozott. 11a úgy mond, a status csak úgy gondolkodik 
a’ kir. család eltartalásáról, mintbármelly m áséró l, úgy a’ monarchia 
csak néhány lépésnyire van távol a’ respublicálol.

G Ö II Ö G 0  11 S Z  A G.
Coliura Anaslasio kapitány St. Antonio hajón, melly Volo- 

bul 2 1 ,  Hydrából 14 nap alatt érkezett Trieslbe, azon tudósítást 
hozta Hydra szigetéről, hogy ott naponként olly félelmes és rémítő 
földrengések járnak , mellyek következtében már vagy 5 0 0  — 6 0 0  
ház összeomlott, számos ember e lv esz e tt,’s a’ lakosság nagyrészt* 
hajókra futott. Mondák azt is, hogy Porosban a’ föld m egnyílt, 
Santorinban egy falu elsülyedt. és Spezziában is történtek knrosu- 
lások. M égM oreában, Tripolizához közel fekvő \ ades nevű falub. n 
is érzették e’ csapást. Egy kereskedő levél Trieslböl april I4 rü l 
jelenti : „ Martz. 19 óta rémítő földrengés pusztítja H ydrát; na
ponként többször is megújulnak a’ lökések , ’s az egész város , melly 
magas kőhazakból áll, rom. Több mint hatszáz ház omlott össze, 
’s valamennyi még éleiben maradt lakos hajókra futott; számos em 
ber elveszett. Aegina, l’oros éa Santorin is sokat szenvedtek; San- 
torin szigetnek jó fele tengerbe sülyedt. E’ borzasztó szerencsetlenség 
részletei majd csak később jutnak tudomásunkra. A’ tudósítást 
hozta hajó e ’ részleteket még nem tudhatta, m ert a’ rém ülés alig 
engede az embereknek időt ’s erőt a’ hir-megtélelre. —

N É  M E T A L F 0  L 0.
A ’ hannoverié lap. kir.rendelést közöl, melly a’ sereg számá- 

raérdem jelt határoz. A’ tisztek érdemjele illy név alatt: „ Vilmos 
kereszt“ álland egy arany keresztből, mellynek egyik oldalán W. R. 
IV. leend olvasható’s fölötte —  egy korona; másik oldalán pedig XXV: 
Az altisztek ’s közlegények érdem jegye „ Vilmosi emlékpénz u n e 
ve alatt álland egy ezüst em lekpénzből, mellynek egyik oldalán a’ 
király mellképe leszen látható, másikon e’körirás:„  16 évi bű szo l
gálatért. Mind a’ keresztet, mind az emlék pénzt csat nélkül a’ 
mell baloldalán sárga-fejérszinü szalagon fogiák. hordani. .Mind a 
kettő 16 évi hú szolgálatért fog kiosztatni. Szalag nélkül egyiket 
sein szabad viselni.—

T Ö R Ö K  O R S Z A  G.
Smyrnai tudósítások szerint martz. 24rö l S'tanchio és Ká

liumé közt a* szigetségi tengeren ismét martalóczkodások (tengeri 
rablások) történtek, mellyek Hafiz basát, lthodus helytartóját, a r
ra birák, hogy egy corvettet küldjön el szerteczikázni azon vizeken. —  
A ’ dögmirigy mind Smyrnában, mind az azt környező helységekben 
folyvást egyiránt dühöng ; de Konstantinápolyban olly tetem esen 
alábbhagyott, hogy már most teljes a’ rem ény annak végképeni 
m egszűnéséhez is az egész városban. —

O R O S Z O R S Z Á G .
Sz. Pétervárból april őröl az Alig. Ztg az orosz Invalide 

lap után jelenti, mikép 1 leckeren báró , mint czárné lovas őrezrede- 
beli hadnagy, a’ hadiszék ítéleténél fogva párbajv iudalaért Puschkin 
Sándorral, a’ czári udvar kamrásával, ki az e ’ bajvivásban kapott se 
bek miatt m eg is balt, rangjától, ’s az általa nyert, orosz nemes
ségtől m egfosztalolt, ’s közlegénységre szállíttatott alá, a’ határon 
túl vitetendő.

E L E G Y H I R .
Indre megyében F lóré la Riviere franezia községben nem 

rég ismét olly eset fordult elő, melly Dufavelnek a’ lyoni kutásónak 
történetére emlékeztet.Rizonyos Hillard nevű kőművest, ki egy 130  láb 
m élységű kútba leszállóit, martz. 27én  béllésfal beomlása ellem elé, 
de szerencsére az annyagszerek omlásuk közben m integy 3 Iáb 
magosságu boltot alakítottak fölötte a’ nélkül, hegy veszélyesen 
m egsértetett volna. Az oda ért munkások hallották ugyan szavát, de 
sehol sem volt nyiladék, m ellyen, mint Dufavelnél törtónt, élelmet 
nyújthattak volna neki. Végre hatvan órányi munka után képesek 
voltak a’ szerencsétlent megszabadítani, kin az éhség ’s kétsegbeejtő 
helyzete következtében már kitört a’ láz. Szelleme ugyan ismét 
földerült, de teste még igen bágyadt. —

Rarnflatt, dublini cbemikusnak , sikerült inarczona készítmé
nyekből olly keveréket födözni fe l, mellyel te tszés szerint adhatni 
a’ házi baromfiaknak szint, hat. i. friss tojásaikat, mielőtt kotlók alá 
lennék, abban megáztatják. Minő a’ chemikai olvasztók színe, ollyan 
leend a’ kikelendő csirke, pipe, galamb ’sa’t. tolla is.—

Giordano Lórincz , romai levelek szerint, annyira tökéletes
bitó búvár-készületét, hogy már most minden veszély ’s n ehéz
ség  nélkül tizenkét óráig maradhatni segedelm ével viz alatt, —
CJ A B  O NA Al l :  april. 25k.cn Tiszta búza 86 i f 3- 76 2 / 3 ;  Rozs 53 1/ 3; 51 
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0  G L A L A 1  .Magyar i s  Erdélyoiszág (Eidély april. lSlv>»n liódolási hitét leteszi; kinevezés; erdélyi követek folytatása; fejdelem-születésnapi szép tettek; 
gőzhajóink májusi utjai, rábaközi ’s kemenesali hírek, kamrai tudósítás.) Ausztria (triesti tűz; a’ Lloyd austriaco gőzhajózási társaság ötüj gőzhajót építtet

földrengés; palermói időjárás.) Németország (tömérdek hó a’ felső hegyi vidékeken; milly esetekben élhet a’ porosz katonaság fegyverrel?) Gabonaár. Pénz
kelet. Dunavizállás.

M A G Y A R  é s E R D É L Y O R S Z Á  G.
O r s z á g g y ű l é s i  t u d ó s í t á s o k .  Folyó év april 17én  

jST. Szebenben megnyitandó országgyűlésre meghívott Rendek, a’kitű
zött napra megjelenvén, ezen első ’s inkább készületi gyűlést, az 
országos elnöknek X o p c s a  Elek űr ő excnak a’ RRdekhez tett 
üdvezlő, ’s ezek nevében F ö l d v á r i  Farkas itélőmester által tar
tott elfogadó beszédeik állal kezdék el. —  Ezután az országgyűlés 
minden karbeli tagjai számba vétetvén, mivel ezek az iránti forró kiván- 
s á g o k a l  kijelentek; miképen oka’ fels. fejdelmet hű népéhez ’s ezt ő fel
s é g é h e z  még szorosabban kapcsoló hódolati eskü ünnepélyes letételé
re, ’s az ő felsége nevében leteendő biztosító hit elfogadására leg
nagyobb örömmel készen állanak; illy égő óhajtásuknak kir* 
biztos fens, estei F e r d i n a n d  k. főhgsége előtt teendő kinyilatkoz
tatására, számos tágu küldöttséget neveztek. Melly kir. táblai elnök 
gr. R h é d e i  Adám vezérlete alatt, a’ k. biztos-főhghez legott fői
men vén , ’s megbízatásának eleget tevén, ő fenségének azon kegyel
mes válaszát hozá, mi szerint ő fensége következő napon délelőtt 
10 órakor a’ Rltdek közt meg fog jelenni. Ez meg is történt, mert 
a’ kir. biztos apr. 18ikán a’ RRdek gyűlésébe feljővén, ’s harsogó 
éljen kiállásokkal fogadtatván; miután a’ kezéhez leküldött ’s a’ tár
gyat illető fels. határozatokat ’s jelesül ő felségének a’ f. Leopoldi 
Hit-levél kegyelmes megerősiltetését magában foglaló diplomát előre 
felolvasván, igen díszes diák beszéddel az országgyűlést megnyitó ’s 
a’ ns RRdeket a’ szokott liódolási hit ünnepélyes letételére felszóli- 
tá. Melly beszédre, a’ RRdek nevében az országos elnök szinte di
ákul felelvén, ezek következtiben, az Ország Rendei kir. biztos ő 
fensége előtt a’ hódolási hitet a’ hazai törvényekben foglalt esküfor
ma szerint, buzgó készséggel letelték; mi megesvén k.biztos ő fen
sége is, fels. Fejdelmünk nevében, az Ország Rendei előtt a’ bizto
sító esküt letenni méltóztatott. Melly hódolási ’s biztosiló hitek ün
nepélyes letétele az Ország Rendéit milly örömmel tölté e l, azt vi
dám arczaikból és fogyhatlan éljen kiáltásaikból észre lehete venni* 
Ezután a’ Rendek az egyesületi esküt is íetevék. Ezen egész hazá
ra nézve legboldogabb ’s örvendetesb tétel megünnepléséül eslve az 
egész város kivilágiltatott, efölött ez örömnap’s történet örökítésére a- 
rany ’s ezüst emlékpénzek is osztattak ki, mellynek homloklapján 
fels királyunk képe e ’ körirással: Férd. A. I. Regi Hung. M. P. 
Transsilvaniae, hátlapján pedig Erdély czimere e ’ felírással: Homa- 
gium praestitum Cibinii jVlDCCCXXXYII. szemlélhető. E. H.

A’ szász székek ’s vidékek a’ már közlötteken kívül követ
kezőket választottak országgyűlési követekül: Brassó vidéke; A l- 
bri eh f e 1 d János tanácsos ’s Tra u s c h József főjegyző; Beszter- 
cze vidéke: R e g i u s  Ján os’s K o l ln e r  János (mind ketten taná
csosak;) X'agy-Sinkszék; S c h m i d t  Mihály polgármester ’s B a l -  
t h e  s Fridrik székbiró* Újegyházszék: C on rád  Fridrik királybíró 
és S i m o n i s  Károly törvényszéki jegyző urakat. Továbbá

Országgyűlési követekül választó Csikszék ; sepsi sz. iványi 
Henter János ’s illyefalvi Bialis László; ns Fogarasvidéke; gr. széki 
Teleki László ’s n. berivói Boér Antal; Károly-fejérvár; fekete- 
Cyergyói Fogarasi Samu, és szaboszlai Tóth György tanácsosokat* 

Apóst, királyunk ő fels. april 4ki határozatánál fogva tas- 
nád-szántói B e c s k y  Ferencz mezőkövesdi plébanust és szatmári 
tiszt, kanonokot az egri főkáptalanhoz valóságos kanonokká mél
tóztatott kinevezni*

Felséges fejdelmünk születésnapját következő szép tettek jele* 
sítek: G y ő r ö t t  Juranics Antal megyés püspök ’s kir. tanácsos nem 
tekintvén beteges állapotját, maga vitte véghez a’ teljes szertartási! 
isteni szolgálatot, mellyen a’ ns káptalan, vármegye, városi tanács, 
az akadémiai kar, sOczadi tisztség ’s az itt tanyázó Rolhtkirch ez- 
redbeli és polgári katonaság a’ czéhekkel együtt megjelentek, ’s az 
ünnep díszesítésére az imént emlitett ezredi katonaságnak fejenként 
egy icze bort ’s egy font bus árát osztatott ki, asztalánál pedig 80 
mindenféle rangú, vallású és sorsú előbbkelőt vendéglett meg, koro
nás urunk, fels. hitvese, b. e. elhunyt fejdelmünk fels. özvegye, az 
egész uralkodó ház’s lábadozó fens, nádorunk egészségükért ’s boldo
gulásokért mozsár durrogások közt poharakat üritvén. — N y i t r á n  szin
te a’ megyés püspök Vurum József b.t. ta. ur a’ kegyes iskolai szentegyház- 
ban mutatván be a’ Mindenhatónak hála’s örömáldozatát apóst, királyunk
ért a’ megye R R ei, városi polgárság ’s környék jelesbei előtt, az 
összeseregiett papi, megyei ’s hadi rendet gazdagon látá és szives la
komáját a’ fenérintett áldomásokkal fűszerezé, ’s mi legfőbb koszorú
ja itt e’ napnak ’s érdemnek, a’ városi szegények számára két ezer 
forintot ajándékozni kegyeskedett.— R o z s n y ó n  hasonlag a’ megye 
buzgó püspöke Scitovszky János ur az általa előleg meghívott Gömör 
ésTornavgyék K arai’s városi tanács jelenlétében ajánlá fel a’magosság- 
belinek az egyházi ’s világi Rendek könyörgéseivel párosult an egész díszű 
sz. miséjét, rnellyet ez ünnepre alkalmazott ének mozsár-robaj közt fe
jezettbe; 60 felüli vendégnek adott helyet a’díszes készületű’s a’többször 
érin telt áldó köszöntésektől buzgadozó asztal, ’s mi az ünnepintéző főpap.

nak maradandó érdemet nyújt, nz, hogy e’ f. hónap 18án a’ város 
bírójához utasított levele által a’ rozsnyói szegények gyámolitására gyü
mölcsöző tőkéül 1500 v. for. ajánlott.— B e s z t er ez  e - Bó n y á n is 
megullékZólyomRRdei ez örömnapot, kik is azt közelebb mullközgyü- 
lésökben nemzeti ünnepnek határozván , számosán a’megyés püspök Be- 
lánszky József ur által kitűnő dísszel tartott isteni szolgálatra megjelen
tek, melly alatt b. Bakonyi m. gyalog sorezred egyik része puska tüze
léssel tisztelkedett, a’ kir. kamra mozsár-álgyúji pedig már korán reg
gel dübörögtek. Legörvendeztetőbb vala Zeisel Antal sz. széki jegyző 
urnák velős ’s e ’ naphoz igen illőleg választott tárgyról hazai nyelvünkön 
mondott épületes beszéde. Milly örömet érze minden hazafi szivében, 
midőn ezen, máskép nem magyar ajkú városban már egyházi szónokiul 
is ékes zengésű tiszta magyar nyelven hallá az Isten igéit! fényes lako
ma koronázó az ünnepet.— Rál ás s  a - Gy a r ma t o n  Nógrád RRdei is 
épen akkor tartván gyűlésüket ’s törvényszéküket, fényesen inegünnep- 
lék kor. fejdelmünk születésnapját. Ugyan is reggeli 9kor első alispán 
jeszeniczei Jankovich Antal vezérlete alatt, díszes magyar öltözetben, 
a’ megye lovas és gyalog katonái kíséretében a’rom. katli. szentegyház
ba mentek, hol is ünnepélyes nagymise, teljes szolgálattal tartatott, 
áhitatns imádságok öntetvén a’ felségért ’s javuló egészségű Nádorért. 
Ez alatt a’ megyében szállásozó Ferdinand hg nevű huszár ezred 2 ik 
őrnagyi osztálynak 2 ik századja , lóháton a’ templom előtt két sorban 
felállítva .szokott tisztelkedéseket tőn.. 1 0  óra tájban kiindulván a’ Ren
dek ’s az összeseregiett nagy számú nép az egyházból a’ nevezett szá
zad innen a’ sokaság öröm-rivallási közt a’ vármegyeházig egyenként 
vágtatva lejtett. (defiliert in Carier) Innen a’ Rendek az ág. vall. ev. 
templomba mentek, hol a’ helybeli lelkész, szép magyar ajkú beszé
det tartván, szinte buzgó imádságokat ’s áldást árasztott a’ felségért 
5s nádorért. Délben a’ megye szeretett lső alispánja mintegy 80 sze
mélybűi álló vendégkoszorút a’ megyei Karókból, ’s katonaságból fé
nyesen megvendégelt; vendégkarostul a’ vendégszerető gazda számos 
pezsgő poharat ürített, a’ fels. Királyért, Királynéért, Nádorért, ’s e- 
gész uralkodó házért örömzaj , é’jenek , ’s taraczk-durrogás közt. Ebéd 
Vége felé a’ nevezett századból 2  altiszt, ’s régi katona, (veteranus) 
jelent meg az ebédteremben, szinte hosszú, ’s boldog életet kívánván 
fels. uruknak és háladatos szívvel köszönvén ez alkalommal a’ megye 
első alispánjának, mi szerint az egész századot, minden főre 4 tál ételt 
’s egy itze bort szánván, bőkezűen megvendégelni szíveskedett Estve 
az Ujfalusy színész társasága nagy tetszéssel imilattatá a’ közönséget*

G ő z h a j ó i n k  ind u 1 á s a napjai Máj usb a n ; N á d o r (42 ló- 
erejü) Bécsbül Pozsonyba ’s Pestre egy nap alatt; 5 , ii, 17, 23, ’s 29- 
kén; Pestről Pozsonyba ’s Bécsbe 1 . 7, 13,19, 25.’s 3tkén. — Zr í n y i  
(80 lóerejü) Pestrül Zimonyba ’s Drenkovára 1 2 , ’s 24kén; Zimonybul 
Pestre: 7, 19, ’s 3lkén; Drenkovárul Zimonyba: 5,17 ’s 29kén.— 1 F e 
r e n c z  ( 6 0  lóerejü) Peetriil Zimonyba ’s Drenkovára 6 , 18, ’s 30kán; 
Zimonbul Pestre: i, 13, ’s 25kén; Drenkovárul Zimonyba: 1 1  ’s 23kán, 
— A r g ó  (50 lóerejü) Szkela Gladovárul Galaczra : 1 2 ’s 24kén ; Ga- 
laczrul Szkela-Gladovára: 4, 16 ’s 28kán. — P a n n o n i a ( 3 6  lóerejü) 
Szkela-Gladovárul Galaczra 18 ’s sokán; Galaczrul Szkela-Gladová
ra: 2 2 kén. I Fer di nand ( 1 0 0  lóerejü) Galaczrul Konstantinápoly La 
2 2 kén; Konstantinápolybul Galaczra 18 ’s sokán. — Ma r i a - D o r o t h e a  
(70 lóerejü) Konstantinápolybul Smyrnába; mint szinte onnan vissza min
den héten egyszer.

Külkey Henrich hit. ügyvéd’s tb. fens. főhg.-Nádorunk be
tegségéből lábadoztán érzett öröme tanúsításául sz. k. Pest városa 
részirül állítandó dologház pénzalapja némi gyámolitására, a’ ns 
városi tanácsnak 1 0 0  forintot nyújtott által, mit is ez szives rész
véttel fogadott.

R á b a k ö z b ő l  april S irü l. Alig hihető, hogy szokott vál- 
tozékosságát e’ hónap jobban ismertethesse meg velünk, mint minő 
alakban jelenleg mutatkozik. Borúra derű , zordonra enyhe nap
fény, viharos szélre veszteg csend, olly rögtön ’s a’ mezei munkások
ra nézve olly veszélyes-kellem etlenül következik , mintha szeszé- 
lyeskedésivel egyenesen azok bosszantására *s betegágyba döntésére 
ezélzana. Ez oka, hogy a’ mezei munkákban jóval hátrább állnak 
mint rendszerint más években , ’s hogy némellyek véghez vitelét, 
mint p. o. a’ kukoricza - ’s burgonya - ültetést, sokan önként utóbb- 
ra halasztják, mig a’ föld jobban átmelegül, ’s a’ magvat ben-veszés- 
tül nem félthetni. Általában az egész növény-élet virulása elkésett a’ 
későn nyildokló tavasz miatt legalább is két héttel. Egyébiránt a’ 
vetések gazdag reménnyel biztatnak azon csorbák ’s hijányok da
czára is, mellyeket a’ nagyhéti tömérdek hófuvatag tön a’ barázdák 
’s megyék környülelin . mint szinte a’ telkek lapályosabb részein 
is, ’s a’ különben gyönyörködtető mezei bársony-szőnyeget szem- 
szuró kopórsággal tarkította meg.

K e m e n e s a l j a  april 22.  Az idő folyvást kellemetlen, ’s 
mondhatni zordon, garázda. A’ fák csak alig rügyeznek, ’s gazdál
kodásunk hátramaradást szenved, azon munkákat sem végeztethet
vén, a’ mellyek egyébként már napi renden volnának. Múlt héten 
vidorulni’s nyájasulni kezde. lTkénrekkenő meleg volt, ’s utóbb olly 
villámlás ’s mennydörgés következett ? minőnél rengetőbbet nyár
középen is alig hallhatunk j mire ismét olly metsző hideg következett,
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hogy kénytelenek voltak munkásink téli ruháikat, ködmöneiket ’s 
juhbőr - nadrágaikat ismét előszedni. Őszi ’s tavaszi vetésink, m en
nyiben t. i. ez utóbbiak már k ik e ltek ,—-szépek; barmaink egész
ségesek, ’s kivált birkáink azok, mellyek épségük ’s bárányaik vi- 
dorsága által a’ tavalyinál jövedelmesb évvel biztatnak.

A’ nm. m. k. u. Kamra divényi SOdossá Höpfmgen Jánost, u- 
gyanottani ellenőrré Haveland Gáspárt, neustifti SOdossá Hlina Jánost, 
ennek helyére bruki tiszlirnokká Grafberger Jánost; licbtenwertbi SO
dossá Vagner Antalt, helyette sopronyi tisztirnokká Krenosz Mártont, 
viszmati ellenőrré Arvay Józsefet, ’s e helyett stinaczi 30dossá Sauer 
Lászlót nevezé. Kobolapojánai alerdősz Graszler József Fainára téte
tett által saját kivánatára ugyanazon hivatalba, rahói szál-erdész Írnok 
Vagner Lajos pedig Szigetre erdészeti gyakornokká. Hajnéky Ferencz 
facséti számláidé nyugalmaztatok. Továbbá Pécsben az erdélyi SOad- 
szállitásnál megürült áru-vizsgálóságra Dauscher Ágoston pozsonyi 30- 
czad áruvizsgálót, ennek helyére öácsmegyey Leopold pesti SOczad árú
vizsgálót, pesti SOczad árúvizsgálóvá Fischer Fridrik Budai SOadi árúvizs
gálót, e’helyett Budára árúvizsgálóvá Kovácsy Ferencz pozsonyi árúvizs
gálót helyezte által, pozsonyi 30czadi árúvizsgálóvá lön Pecz János hely
beli raktárnok, pozsonyi raktárnokká Freyburg Károly zimonyi SOczadi 
árúviszgáló saját kertére; ennek Zimonyi utódjává végre Grosinger Já
nos pesti gyakornok.

A U S Z  T R I A.
IHyrország: Az ausztriai Lloyd kereskedési tudósításai T ri- 

estböl ezt írják: „Várasunkat april ü k é n  nagy tűzveszély érte. 
Egyike legnagyobb „régi czukor-raffineria“ név alatt ismért rakhe- 
íyeinknek egészen lángmartalék lett. Korán reggel az égen sűrűn 
emelkedő füstfölleg rémülésbe ejté a’ lakosságot, melly a’ várfok- 
rul szokás szerint adott két álgyúlövésre azonnal a’ veszély h e 
lyire siete ; hol a’ kormányzó a’ többi katonasággal együtt elsők 
közt volt jelen. De a’ leggondosb rendszabások, legerőtettebb tö
rekvés ’s fáradság sem voltak képesek elfojtani a’ tüzet, melly 
gyorsan elterjedt az épület minden részeire. —  A’ benne föl
halmozott szüleségnek(Vorrüthe t. i búza, vetemény-mag, pamut, czu- 
kor, kávé, ’s egyéb czikk) összes értéke többre ment félmillió fo
rintnál ’s ennek alig lehete két ötödét m egm enteni, de bátorság
ba sem hozni nagyobb mennyiséget belőle , m ert a’ sűrű füst ’s 
a’ szél által hajtott lángok a’ bémenetet egészen elzárták. Fájda
lom! több személy veszteségét panaszolnunk kell, kik saját buzgó- 
ságuktól ösztönöztetve m erészlénck az épület beljébe hatni ’s vagy 
megfultak, vagy a’ felső em elet zsarátnagos gerendáji által te -  
mettettek-el. —  Az ausztriai Lloyd gőzhajótársasági első gőzhajó
ja „Ludovico, Arciduca d’ Austria , april I2 é n  érkezeit Triestbe 
Londonbul. —

A’ Lloyd Austriaco bezzeg minden kitelhető módon hasz
nálni törekszik kincskereső csatornául A driát, mert „Lodovico A r
ciduca d’ Austria a nevű gőzösén kívül, melly 3 0 0  tonnás terhű 
’s 100  lóerejű , most egyszerre öt gőzhajót építtet, első ezek 
közűi „Giovanni arciduca d ’ Austria “ (János austriai főhg) nevű 
legközelebb tengersikra kerülend, 3 8 0  tonnás te rh ű , ’s 1 2 0  ló- 
erejü ; 2dik gráf Kolowrat- nevű 3 2 0  tonnás és 1 0 0  lóerejű; 
3dik „Principe di Metternich. a4dik későbben „ Barone EichhoíY “ 
czimű, 3 2 0  tonnás és 1 2 0  lóerejú, 5dik ezzel egyidőben „ Sultán 
Mahmud u nevű 3 6 0  tonnás és 1 2 0  lóerejű. Folyó hó őkén az 
austriai Lloyd gőzhajózási társasága tőkealapját másfél millió pen
gő forinttal szaporitatni határozó azon czélbul, hogy a’ gőzhajó
zást az adriai tenger minden fokaira ’s pontira kiterjeszthesse 
egy részről ugyan egész A lbániáig, másikról egész Messinaig, 
főleg pedig a* Triest és Velencze közti mindennapi közlekedést 
létesíthesse. E ’ hajók épitetése ’s a’ rajok kivántató erőművek 
már m egrendeltettek, hogy folyó esztendő végéig mind ezen 
közlekedési mód létre ’s divatra juthasson.

A’ cs. kir. hadseregnél közelebb történt változások: Scholl Fe
rencz gén. őrnagy a’ mérnök-testnél altábornagygyá lett hivatala meg
tartásával; hg Lichtenstein Ferencz, 2 dik ezredes az íső Miklós orosz 
császári 9 számú huszár-ezrednél ugyanezen ezred parancsnokává. Ez
redessé lett: báró Paumgartten Ferencz, alezredes a’ baadeni nagyhgi 
50 sz. sorezrednél, egyszersmind Károlyvárosban várparancsnokká. — 
Alezredesekké leltek a’ következő őrnagyok : Leffler György, a’ Miha- 
lievies 5  7  sz. sorezrednél; Vit. Thanhausen Károly a’ gróf Rothkirch 
1 2  sz. sorezrednél és hg Bretzenheim-Begécz Alfonz az lső Miklós 
oroszczár 9 sz. huszárezrednél, mindnyájan ugyanazon ezredben; to
vábbá b. Moltke Károly az 5dik sz. Schneller-könnyülovas ezredtől a’ 
császár 1 sz.könnyülovasezrednél. — Őrnagyokká következő kapitányok: 

s Schütte Adolf a’ csás. 1  sz. sorezredtől a’ gr. Rothkirch 1 2  sz. sorezred
nél; Dossen Antal, gróf Hochenegg 2 0  sz. sorezredétől a’ gr. Roth- 
kirch-so rezrednél; Pottornyay András, b. Gollner 48 sz. sorezredé 
tői Károly fülig s sz. «őrezrednél; Herzinger Antal a’ b. Trapp 25 sz. 
sorezredtől a’ Sándor császár 2 . számúnál; gr. Byland Maksz. a’ Károly 
főhg Sdik számútól a’ gr. Mazzuchelli 1 0  számúnál; gr. Corronini Já
nos, a hg Hohenlohe-Langenburg 17dik sz. sorezredtől, szóig, kamará
sa ő cs. k. fenségének Ferencz Károly főhgnek a’ b. Wacquant 6  2  sz. 
sorezrednél, hivatala megtartásával; b. Wodnyanszky Bálint a’ császá
ri lső számú könnyiilovagoktóla’ Schneller-könnyülovagoknál; Mészá
ros Lázár a’ Reusz hg 7dik sz. huszár-ezredtől a’ szardíniái kir. 5 dik 
sz. huszár-ezrednél; Mayer János, h. Watlet 41 sz. sorezrednél; gróf 
Paar Alfred, a Miklós orosz császár 9 sz. huszárezrednél; és b. Sehirn- 
•lirig Venczel, a’ 3dik sz. bajor király dragonyos-ezrednél, mindhárman 
saját, ezredükben; — továbbá Forsthuber Ferencz a’ b. Prohaszka 7

számú «őrezredtől Palma-nuovában hely-őrnogygyá(Platzrnajor)._N y u-
g a 1 rn a z t a 1 1  a k a’ következő vezér-őrnagyok: báró Swinburne B ébert, 
városparancsnok Majlandban altábornagy« czimmel; menningeni b.Mennin- 
ger József és hallersteini gróf Haller.stein László.— A’következő ezrede
sek : Lovag seebergi Schmidl József a’ Ferencz főhg. 2 dik sz. vasas ezred

nél, és b.D’ Esquille János, Luxem, vit. 2 7 sz. sorezrednél general-őrnagy 
czimmel; Kukletta Mátyás a’ Miklós orosz csász. 9dik sz. huszárezrednél, 
és Dreyressi Sonnemanns Konrád a’ lld . sz. bánsági 2dikhatárőr-ezrednél. 
—-A’következő alezredesek : Montluisant Bruno chev. a gr. Rothkirch sor
ezrednél ezredes czimmel; b. Zedlitz Károly a’gr. Mazzuchelli-sorezred- 
nél,és Closius Fridrik a’gr. Leitungen 31 sz. sorezrednél. A következő őr
nagyok: Igalffy Ignácz, b. W atlet 41 sz. sorezrednél alezredes czim- 
mel; thurnfeldi Lueger Ferencz lovag a’Lajos fhg S. sorezrednél és Sma- 
galsky Ferencz a’ gr. Rothkirch 12 sz. sorezrednél. Végre kapitány: 
Seyderich Immánuel a’ mérnöktestnél őrnagy czimmel.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ valenciai királyságból ’s az ezzel határos tartományok

ból érkező hírek igen aggasztók a’ kormányra nézve. A ’ carlosi 
hadvezérek sergeikkel igen nagyterjedelmű, gazdag ’s term ékeny 
földhatárokat szabadon kalandoznak b e , a’ nélkül hogy a’ királyné 
fegyveres csapatinak még csak egyszer is sikerült volna őket utól- 
érni vagy visszaverni. — Apr. Íjén  a’ pártosak, számra mintegy 
2Ö 00en, Alicantetől egészen7 mérföldnyire nyomullak elő, hol kö ze
ledésük hire némi kis helybeli lázongást okozott. A’ város’ ’s a’ két 
erősség’ kormányzóji kénytelenek voltak két ujdon kinevezetlnek 
átadni a’ parancsnokságot; ’s a’ nép - elöljárók vagy mások, kik a’ 
nyilványos ügyek vezérletét általvették, még a’ vidéken tartózkodó- 
Lorenzo generált is felszóliták: venné által a’ sergek fölötti pa
rancsnokságot ; ez mindazáltal vonakodott e ’ kényes hivatalt elvál
lalni. Tudva van, hogy Lorenzo itt némileg számkivetésben é l ,  
mivel Santiago de Cubában az 1812ki constitutiot kihirdette. —  
Forcadell, carlosi g e n e ra l, Orihuela városba, mellynek népessége 
mintegy 2 0 ,0 0 0  lélekbül áll, nyomult seregével. Alcoy sincs bátor
ságban a’ zsarló ellenségtől. A ’ carlositúk már több Ízben elláták 
magokat e ’ város kézműgyárainak költségin itt egyenruhával és 
szükséges gyapjú-szövetekkel. Mindazáltal Chacon general fegyve
res csapatokat huzott-össze, m ellyek, ha czélirányosan vezéreltet
n ek , elegendők a’ carlositákat elhajtani, sőt Chacon bízik , Ori- 
huelában rajtok üthetni. —  A ’ cortes-ülésben a’ reformált constitu- 
tio terve fölölti tanácskozás igen lassan halad. —  Narcisso Lopez 
generál, ki tavaly Jadraque mellett szenvedett csatavesztése által hí
ressé lön , parancsot nyert Madridot tüstint elhagyni. Eddig még 
nincs tudva, mi okok kényszeríték a* minisleriumot e ’ szigorú bá
násra. —  A’ madridi hírlap apr. 7kéről egy tudósítást nyilványit 
némi csatavesztésről, mellyel a’ királyné sergei Valencia közelé
ben szenvedtek.

Madridi tudósítások szerint: L opez, a’volt belügym inister, 
számadást nyújtott be a’ cortesgyülésnek, mikép viselt hivatalárul.—  
Szinte Lopez űr az april. 8 ki cortesülésben volt ministertársai- 
hoz kérdést intézeaz utóbbi események iránt, mellyek Valencia tarto
mányban a’ királyné ügyére nézve mostoha következményüek voltak, 
’s mellyeket ő az azon tartományban létező hadsergek és parancsnokok 
semmivel sem törődésének tulajdonít. „Vajha a’ kormány — igyrekesz- 
té a’ministerekhez beszédét— m ár valahára felhagyna e’ vétkes gondta
lanság’ rendszerével, melly olly szomorú következéseket szü lt, ’s 
lépne föl a’jelen  körülmények nyom osságához képest férfias erőha
tással! 11a a’ kormánynak segédeszközökre van szüksége, mi elő
teremtjük azokat.a A’ hadminister határozatlanul válaszolt; azonban 
erősíté: mikép ő azon hirt vette, hogy Amoros parancsnok S ie te- 
Aguas mellett nyugati Valenciában Forcadell előcsapatját megverte. 
Hivatalos jelentés szerint a’ statuskincstár nem képes a* statusadós
ság’ félévi kamatjait kifizetni.

A ’ „Sentinelle de» P yrénées0 april. k ik é rő l im eztírja : Már 
három nap óta , az iszonyú hótömegek miatt, mellyek a’ Jacai és 
Camfranki utakat boritják, egy hírnök sem érkezett Madridból. M ég 
a’ Bilbaobul és San Sebastianbul jőni szokott lovas posták is elmarad
tak. Utazók, kik Navarrából érkeznek , nem győznek elég borzasz
tót beszélni azon sok tömérdek hó ru l, melly ott a’ hegyeket ’s völ
gyeket lepi. A’ carlosi parancsvivők szolgálata Estellától kezdve e- 
gészen a’ Belate révhelyig félben van szakasztva. M ondják, hogy 
Villareal 8  zászlóaljjal Lecumberibe költözött. E zen hosszú télnek 
zordonsága, melly igen rendkívüli módon érezteti hatalm át, szük
ségkép minden hadi munkálatot megszüntet. E z mind a’ két ellenfél 
hpdsergeire nézve bizonyos neme a’ kényszeritelt fegyvernyugvés- 
n ak .— Bayonneba április l 3 kaig még nem érkeztek hírnökök M ad
ridból , sem Bilbaobol, sem San Sebastianból.

Egy levél Pauból april J 3káról következő híreket közöl : 
„Apr. 7kén Zariategui osztálynok vezér 6 zászlóaljjal Ulzama felé in
dult meg elfogatására, mint mondják, azon szállítványnak, melly u- 
gyan e’ napon S t. Jean de Tied de Portbul nagy fegyveres kíséret
tel útnak indult. E* szállitvány áll 2 3 0 ,0 0 0  francból aranyban, 
mellyet egy bayonnei gazdag ház szolgáltat, és m arhacsordákbul, 
mellyekha el nem hajtatnak,takarmányhijány miatt vesznek el; a’franczia 
segédseregnek 1 zászlóalja veszi azt majd ltoncesvallesban által. 
Mondják továbbá, hogy a’ Saarslield helyébe generállá ’s navarrai 
nlkirállyá neveztetett Iribarren a’ Hastan völgyet szándékozik e l
foglalni, hol a’ carlosi 1 ldik zászlóaljban olly süniek a’ m egszöké
sek , hogy dón Carlos biztost küldött a’ szökevények bármi roko
naik elfogatására. Don Sebastian egyszersmind halálos büntetést szabott 
azokra , kik april Gka után élelmiszereket szállitandnak Pamplo- 
nába; Iribarren ellenben m egparancsolá, hogy mindazok fogassa
n a k -e l, kik élelm iszereket Esteiiába a’ carlosi hadtanyára visznek. 
Az egész carlosi lovasság Navarrában, számra m integy 11)20 em ber, 
már ujdon van ruházva, ’s hire szállong, hogy a’ carlositák e \p e - 
diot teendnek Castiliába. —  B ayonne, apr. 1 3 k án : „Levelek St S e-
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basliauból, mellyeket több, szabadságra ide érkező angol haditiszt 
hiteleseknek vall ., összehangzólag je len tik , hogy Angliából kis idő 
múlva tetem es segéderő fog érkezni; mindazáltal ezen erős ál
lítások daezára sem igen valószínű, hogy a’ londoni kabinet előbb 
határozzon, mint a’ parliamentben jelentett indítványnak, melly 
szerint az idegen hadiszolgálatra adott toborzási engedelemnek visz- 
sza kell vétetni, következményét ismerné.

P O R T U G Á L I A .
Az angol lapok a’ mostani hatalomgyakorlók ellen Portugáli

ában mód nélkül torzsalkodnak. Azok ezen ország pénzbeli állapot- 
ját rendkívül aggasztónak füstik, ’s azt gondolják, bogy a’ Passos 
ú r ’s ministertársai által javaslatba hozott művész - iskolák és színhá
zak’ építtetése még bízvást abban maradhatna ’s az ezek’ létbeho
zatalára kívánt pénzeket inkább az angol hitelezők biztosítására le 
hetne fordítani. E gy fél millió fontnyi hijánynak (déliéit) olly o r
szágban , mellynek egész évi jövedelme csak harmadtél millió font
ra  terjed, előbb vagy utóbb statushitel-bukást, vagy legalább a ’ hitele
zőkkel -  egyezkedést kell szügségkép elő idéznie, ’s arra a’ hitele
zők bízvást készen tartsák magokat. Uj adókrul álmodni sem lehet, 
m ég kevésbbé uj kölcsönökrül hogy általok a’ régi kölcsönök el
törlesztessenek. Minden ese tre , mond a’ C ourier, a’ hitelezőknek a- 
zon egy sovány vigasztalásuk marad, hogy emberbaráti szép dol
got cselekedtek , midőn Portugáliának szabadelmü intézvériyeket se- 
gítének szerezni. Ugyanezen hírlap felszólítja a’ brill korm ányt, 
hogy minélelőbb szilárdul ’s e lha tá rozó ig  lépjen - föl Portugália 
e llen , mert a’ britt alattvalók’ szerződéseinek’s törvényes szabaditó- 
kainak gyakori m egsérte tése, nem különben azon mód , melly sze 
rint az angol követ törekvéseit fogad ják, világosan árulják el a’ portugá- 
liak ellenséges indulatját Anglia iránt. Ha mindazáltal dom Miguel az ő 
párthiveivel Algarbiában föllépne 's a’ kormány által rosszul fizetett 
katonák közt ügypárlolókra találna, akkor minden bizonnyal az urak
nak Lissnbonban legelső dolguk lesz, újólag a’ britt kormányhoz folya
modni segítség ’s közbenjárásért. De ugyan miért törődjék Anglia 
sokat egy néppel, melly olly nagy ellenszenvet nyilványit az angol 
érdekek iránt ? Legalább Angliának, ha bármikor közbenjárulásért 
kéretik m eg , saját érdekét is kellene szem előtt tartan i.—  Ezen ’s 
hasonló kifakadásait az angol lapoknak különösen az uj portugáli 
vámjegyzékből fejthetni meg. Passos pénzügyminister a’ cortesgyü- 
lésben azt nyilatkoztatá, hogy idővel tehetni majd változtatást a’ 
vám jegyzéken, és Palm erston lord a’ parliamentben nem annyira 
ezen vámjegyzék ellen, mint inkább az uj hajózási törvény ellen 
nyilatkozott; ha Anglia visszatorlásokkal akar élni, úgy Portugália ha
sonlót tehet. Hisz Anglia maga i s , midőn még az 1 8 1 0 k i szerző
dés erőben állo tt, a’ portugáli borokra vetett adót fölemelte.

A’ „ Diario do Governo u martz. 30káró l következő tartal
mú czikkelyt közöl: „ Ő Felsége világos parancsára, 's mivel az 
igazság helyesli, van szerencsém  a’ közönségnek tudomásul adni, 
hogy 0  Fölsége egészsége tökéletesen helyre á llo tt, úgy hogy 
most már rendes foglalatosságinak áldozná m agát, ha t. i. kényes 
körülm ényei, mellyek naprul napra Örvendetes!) kifejlést nyernek , 
nem  tennék szükségessé, a’ legnagyobb elővigyázali rendszabályok
hoz alkalmaztatni m agát, különösen m ost, midőn a’ hideg időjárás 
’s a’ náthahurutlóz, melly nálunk uralkodik, megújult egészségét 
ismét könnyen megronthatnák. Necessidades palota, martz. 30kán 
1 8 3 7 . Báró d’ Almeida, a’ királyné orvosa. a 

A N G L I A .
Az alsóház apr. oki ülésében a’ se reg  számára javaslóit 

költségek vitája fenforogtakor Hume, a’ nagy számvevő, többek közt 
igy nyilatkozott: „Olly időben, midőn kormány nem képes a’ nép 
szükségeit kielégíteni, gondosan meg kellene néznie minden shillinget, 
mellyet álló seregre költ. Nekem csudálatosnak tetszik, hogy a’kor
mány most a’ legmélyebb béke idején majd két annyi számú sereget 
tart, mint egykor a’ legvéresb háború idején. Mivel a’ ns lord (llow ick) 
enneksemmi okát sem adta, csak azt ítélhetem, hogy a’népiüli telelem 
miatt Angliát, a’ szabad ó Angliát, katonai laktanyává akarnák tenni, 
tán azonczélból, hogy a’ szabaditékos osztályoknak kedvezhessenek, 
mellyek gyermekeiből állanak a’ sereg  tisztjei leginkább. Hisz nem fe
nyeget most bennünket megrohanási veszély, sem mi nem szándéko- 
zunk más ország megtámadására serget küldeni. A zért is Anglia népe 
nevében, mellyel úgy is földig sújtott már le a’ sok adó terhe, ellen
mondók a’ ns lord pénzkivánatának. Álló sereg-tartás ellen alkot
mányi tekintetekből úgy is gok kifogást tehetni, annyival inkább, 
mivel a’ sereg nincsen a’ felelős kormány ellenőrsége alatt. Hétmillió 
font sterling ! évenként egyedül a’ katonaság számára , kirekesztve a’ 
se reg  elehni hivatala s a löveszseg költségéit. Ez lömérdék adó, h o l
ott a’ franczia háború előtt csak 1 .8 0 0 ,0 0 0  font sterling volt az 
egesz sereg költségé. Nem csuda , ha a’ munkás néposztályok nyo
moré szegény életüket alig hírják tengetni csupa kenyérrel 's vízzel. 
Még azt is m eg kell jegyeznem , hogy azon mód is rendetlen ésbot- 
ránykoztató, mellyel a’ hadi költség javaslata élőnkbe szokott liozaí. 
ni. A’pénzügyminislernek egyszerre kellene valamennyi költség jeg y 
zékeivel föllépni, a’ helyett azonban nálunk részenként szokás a’ pénzt 
a’ parliamenltől kérni.A’ katonaság közt van olly test, mellyet nélkül
özhetni, ’s ez a’ királyi háztartás serege. E ’ test hasztalan, mivel az o r
szágból ki nem küldethetik, itthon pedig szolgalatjára semmi szük
ség; m ert mindenkinek m eg kell vallani, hogy Londonnál Európá
ban nincsen nyugalmasb főváros. Mióta a’ rendőrség létesíttetett, a5 
háztartási sergek csak fényüzési czikkely, A’ kormány bizonyos 
lehet abban , hogy a’ nép e’ tömérdek katonatartási költséget nem so

káig fogja békével szívelni. Azért is kívánom, hogy »‘javaslóit mennyi
ségből 3,1 11.()55£ ít stg. azaz 10 ezer főnek tartása rovassék le. sat. u

Az alsóházban april i l é n ,  midőn az irlandi hatóságjavit ó 
törvényjavaslalrul tolyt a’ vita, Bussell lord a’ többek között azt 
em elé k i, hogy valamennyi britt alattvalónak egyenlő joggal kell 
bírnia, minden különség nélkü l, akár irlandi legyen az , akár an
gol, vagy skót, ’s akár katholikus, akár protestáns. Névszerint az 
irlandi hatóság-állapot kijavíttatása szükséges következése a’ katholiku- 
sok felszabadultának, sőt egyenesen benne is foglaltatik. Bussell 
lord egyszersmind figyelmessé tett azon elkerülhellen veszélyek
re., mellyek tám adhatnak, ha e’ kiáltozást: „Igazságot írlandnak !í£ 
ismét nem méltatják meghallgatásra. O’ Connell azon vagyságol, 
(alternatívát v. kettős választást) állitá föl: vagy teljes jogegyenlőség 
írlandnak, vagy pedig unio-felbontás.—  ftíía  a’ skót népnek igaz
ságot ad tunk , az irlandiaktól pedig azt mindeddig megtagadtuk , 
az onnan szárm azott, mert Anglia az utóbbinak erejétől kevésbbé 
tarto tt, mint amazétól. Azonban a’ türelem nek is vannak határi, 
’s tanácsosb az irlandiak hanyagsága rovására nem vétkezni többé. 
Peel és Stanley lord csak előbbi okoskodásaikat hozták elő. Peel e lő
adásából azonban még is k itetszett, hogy a’ toryk lulajdonkép az irlan
di hatóságjavilást nem azért ellenzik , mintha őkazt maguk is kénytele
nek nem volnának megadni, hanem azért, mert nem akarják azt m eg
adni mindaddig, míglen a’ ministerium az irlandi tized-törvényjavasla- 
tot elő nem terjesztendi, hadd lássák t. i. abból: nem mond e le az ab
ban foglalt elsajátító záradékról. B. Peel egyszersmind kigúnyolja a ’ 
ministereket azon hírnél fogva , mintha ki akarnának a’ hivatalból lépni 
’s azzal vigasztalja magát, hogy lesznek azért még férfiak , kik a’ sta
tushatalmat ügyesebben is fognák vinni, mint ők. A’ szavazás süke- 
ré t múltkor már emlitellük, a’ többség a’ rendszabály mellett csak 
5 5  volt. —

A ’ M. Chronicle bizonyosnak mondja, hogy a’ toryk a’ felső
házban magok sem tudják , mint viseljék magukat az irlandi tö r
vényjavaslat iránt. Két részre vannak ők e ’ tekintetben oszolva, 
’s egyik , a’ mérséki párt W ellington hg vezérlete alatt, másik a’ 
túlzó Lyndhurst lord alatt. A’nevezett lap maga sem tudja megmonda
ni: mellyik rész győzend az idézett kérdésben.

Az irlandi hatóságjavitó törvényjavaslat iránti szavazatra a’ 
Courier m eg jeg y z i: „ Több nap óta azon ál hirt terjesztgették a’ 
toryk, hogy a’ministerek kifáradva hivatalokban és helyzetük n ehéz
ségitől lenyom atva, de egyszersmind kötelességükről is a’ nép i- 
rán t, melly őket hatalomra e m e lte , m egfeledkezve, visszalépésről 
gondolkodnak, hogy lilandot Hadington lo rd , ’s az orang< férfiak, 
Angliát pedig és Skótziát a’ toryk kezébe szolgáltassák. M ielőtt 
azonban a’ ministerek a’torypeerek nyakassága m egtöréséi e min
den alkotmányos eszközt, hova tartozik a’ parliament feloszlatása is, 
megkísértenének, mi m eg vagyunk győződve, hogy vissza nem fog
nak lépni. Mind ezen hír tehát , noha B. Peel is támogató azokat, 
’s okot szolgáltatott a r ra , hogy a’ ministeri többség a’ hatóságjavitás 
mellett csökkentessék , egészen alaptalan. Habár ellene volna is a’ 
király a’ parliament-feloszlatásnak, m ég akkor is, a’ nép iránti hála, 
’» tekintet az ország legfőbb érdekeire arra szólítanák ’s kényszerí- 
tenék Melbourne lordot, hogy helyét ne hagyja el, hacsak ő fölsége 
a’ visszalépést egyenesen nem parancsolja meg. Mi valóban épen nem 
lelünk áz 1834k i ál-lépés ism étlésétől; mert legalább Angliában i-  
gaz marad amaz elv: L e roi regne, et ne gouverne pás (A’ király or- 
szágol, de nem kormányoz.) Ost. Beob.

W est u r , Dublin tö r j  követe, jószágiról nem rég 5 5 6 ,  
(ötszázötvenhat) személyt űzött el , ’s ezek közt számos özvegyet 
és árvát, a’ hátramaradtaktól fizetendő haszonbért pedig nagyon föl- 
csigázta, ’s a’ bérlet határidejét egy évnél tovább kiterjeszteni nem 
akarta, ’s mindezt azon egyetlen okbul, mivel azok katholikusok.—- 
E ’ szerencsétleneknek már most vagy koldulniok kell, vagy éhen hal
mok , ’s a’t.

F R A N C Z I A  0  R S Z  A G.
M ég april 14én sem volt uj ministerium. E ’ napokon úgy  

hitték némellyek , hogy ministerelnök Sebastiani fogna len n i, ’s 
egyszersmind hadininistcr, Guizot a’ küitárczát, Montalivet belügyi, 
B arthe igazságit, Iíemusat nyilványos oktatásit, DuchaleJ, Martin du 
Nord és Rosamel eddigi tárczájokat megtartván. De nem sokáig ta r 
tott ezen hiedelem. F ő  akadály az volt, hogy Montalivet a’ minis- 
terelnökséget magának kívánta, 's e ’kivánaláról semmikép sem akart 
lemondani.

A ’ ministerfordulásnak vége. A ’ Moniteur april 16kán több- 
rendű, ’s Mólé gróf, a’ volt külminister ’s kabinet - elnök által el
lenjegyzett kir. rendelést közöl, mellyeknél fogva, megmaradván 
Mólé előbbi hivatalában, Barthe, Persil helyébe igazság ministere 
’s az isteni szolgálaté; Montalivet, Gasparin helyébe belügyi; Sal- 
vandy kövelhází tag , Guizot helyébe nyilványos oktatási; Lacave 
Laplagne követházi tag , Duchatel helyébe pénzügyi; Bem ard tá
bornok, Rosamel admiral, és Martin du Nord eddigi tárczájokat, 
úgymint a’ hadit, a’ tengerészetit’s kereskedésit a’ nyilványos mun- 
kákbelivel megtartották. A ’ doctrinair lapok, mellyek Guizot urat 
szerelték volna társaival m inisterekül, már is ellenségesen nyi
latkoznak az uj kabinet ellen , ezek közé tartozik főleg a’ jour. de 
P aris , és a’ Paix. A’ jour, du Commerce csak azt mondja: „Az 
így összeállított m inisterség azon haszonnal fog a’ kamra előtt m eg
jelenni, hogy őt a’ doctrinairektől megszabadította. Mi részünk
ről o k o t’s alkalmat óhajtunk, hogy megdicsérhessük. “ A’ jour. des 
Débats m ég mélyen hallgat.
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A’ hadminister a’ 62ik sorezredbéli tiszteket, kik Clauzel 

iiiarsal hadijelentése ellen közre tett ellenmondásuk miatt tisztsé
güktől fölfüggesztettek, az ezredesen kívül visszahelyezé előbbi tiszt
ségeikbe. __April 1 3kán St. Jacques és du Temple külvárosokban is
mét összecsoportozások történtek. Mintegy 5 0  v. 6 0  fiatal ember 
republicans dalokat énekelve vonult végig az utczákon. Egyik vá
rosnegyednek az utóbbi éjjelek egyikén több mint 3 0 0  ablakit be
törték pajkosságból. —

A’ inadagascari követek Párisban reggeliül estig járnak, ’s 
mindent gondosan szemügyre vesznek. így  megnézegetek a’ Ven
demé oszlopot , ’s egyike közülök az oszlop magosságát zsineg 
által m érte-m eg, mellynek végén óngolyó vala. Szándékjok ezen 
emlék képével ’s példázatival megismertetni honosaikat. —

Havreba egy csupa majommal és papagájjal megrakott hajó 
érkezett. A’ papagájok számát kétezerre teszik. Azt állítják, hogy 
egyedül Parisban egy millió frank áru papagáj kél el évenkin i —  Be
szélik, hogy Parisban a’ Théátre fran^aisban mintegy hat hét múlva 
Delavigne Kázmér úrtól egy szomorú játékot fognak adni e’ cziin a- 
latt: Popularité. A ’ színházat kedvelő közönség feszülten várja előa- 
datását. —

La Lói nevű lap szerint egy idő óta Parisban minden éjjel 
zenditő felszólításokat raggatnak az utczasarkokra; april lO e és 
l i e  közti éjjel egy őrcsapat rajta kapott két személyt; midőn azok 
épen egy illy lapot szándékoztak fölragasztani, mellyen nagy betűk
kel e* szavak valának nyomtatva: „ Aux armes! appel au peuple!“ 
(„Fegyverre! Felszólítás a’ néphez!“) A ’ felszólítás a’ „respubliea 
45 ik évéről“ vala kiadva (a’ respublicai kalendariom 1 792ben  hozaték 
divatba), alul pedig meg volt jegyezve, hogy a’ felszólítás a’ „Res- 
pubfica sajtó intézetéből“ került. E ’ személyek elfogatása ’s az álta- 
lok tett vallomások következtében még több elfogatás is történt. A’ 
Charte szerint több személyt fogtak e l ,  kik ugyanez éjjel nagy zaj^ 
jal jártak Paris több ulczáin és több ház ablakit betörték , vagy föld
szint botokkal beverdesték. —•

A M E R I C A .
A’ Times ujyorki tudósítások után je len ti, mikép U jyork- 

ban a’ pénzkelet Angliára nézve folyvást száztól b —  9 volt ’s ám
bár nem hijányzolt, de még is kevés volt a’ kész pénz. Politikai 
tekintetben fontos volt azon hir, hogy a’ tanács két törvényjavas
latot fogadott el, t.i. egy uj vámszabályt’s egy uj rendszabályt a’ status 
földekre nézve. Ha e’ törvényjavaslatokat a’ képviselőház js elfogad
ja , a’ pénzkeletre azok tetemesb befolyással fognak hatni, mint 
a’ congressusnak bármelly törvényhozási rendszabálya, számos év 
óta. Mind a’kettő oda czéloz, hogy a’ statusjövedelem csökkentessék 
’s a’ fölösleg felhalmozása meggátoltassék. Ez által a’ bankok eszközei 
elvágatnak, ’s a’ nyerészkedő vágj' lohadni fog.

Ujyorki tudósítások szerint martz. 4 én  m ent véghez W as
hingtonban az egyesült statusok uj elnökének , Van Buren M árton
nak , ünnepélyes beiktatása. Jackson tábornok ’s előbbi elnök utolsó 
tette volt Texas függetlenségének elism érése, ’s W harton ezredes, 
ez uj köztársaság követje, W olf titoknokával együtt, az uj elnök 
beiktatására meg is hivatott; ezen kívül, hir szerint, Jackson general 
már ügy viselőt is nevezett ki az egyesült statusok résziről Texasba. 

0  L A S Z 0  R 8  Z  Á G.
Florenczböl jött tudósítások szerint ott april l í é n  néhány 

perczczel 6 óra előtt estve gyönge földrengést érzettek, melly Luc- 
cában ugyanazon órában erősebb volt, úgy hogy a’ harangok meg- 
kondultak , ’s a’ falon függő tárgyak ingadoztak. Minucianoban és 
a’ luccai határban mint mondják, tetemes kárt okozott. —

Palermoból martz. 28ró l Írják, hogy ott majd teljes téli, majd 
bús őszi, majd enyhe tavaszi idők járnak , ’s néha m eg olly égető 
nyári hőség váltja föl mindezt, melly augusztusra fólillenék. E z idő
járási változékonyság ’s rendetlenség nemcsak igen kártékony be
folyású a’ tenyészetre, hanem m ég az egészséget is tetemesen 
rongálja. —

N É M E T O R S Z Á G .
A’ berlini, nürnberg i, b raunschw eigi, hannoverai, düssel

dorfi, elberfeldi’sa’t. lapok nagyon panaszkodnak a’töm érdek hó ellen, 
melly miatt a’ posták két, három , sőt több napig is kimaradnak. A’ 
berlini lapokban apr. ló é n  többek közt következő tudósításokat 
olvashatni: „ A ’ magas hó állal apr. 8 a óta félbenszakaszlott postai 
közlekedés a’ status keleti és nyugoli részei közt még nincs helyreál
lítva. A’ gyors posta előmozdítására Kölntül Braunschweigon és 
Helmstadlon á t , noha szánra vala téve , lépésről lépésre utat kelle 
csinálni. Sót apr. 9én Schladenből tovább nem lehete azt indítani. 
A ’ levél-nyalábok lóháton próbált küldetésével is föl kelle hagyni, 
mert a’ lovak ollyan mélyre huppadoztak, hogy a’ hó hátok fölött 
csapódott össze, gyalogok tehát még kevésbé mehettek. Az ország ' 
utakon a’ terhes szekerek nagyrészint a’ hóban feldülve hevernek, 
Swinemündében több napok folytában rémitő orkán (fergeteg) dü
höngött , ’s a hó sok ház előtt 8  lábnyira fekszik. a A ’ hannoverai 
újság Clauslhalból apr. 10ről jelenti: „Harz-hegységünk már 8 ber 
2 8 a  óta födve hóval. De april 6 a óta olly hóvihar volt i t t ; minőre 
8 0  éves emberek sem emlékeznek , V  ennek következtében a’ sík
ságtól egészen el vagyunk szigetelve. Ha a’ hegység vidékin a’ hó áltál
jában 7 lábnyi, úgy néhol a’ fuvatagok 1 0 ,1 5 ,  sőt 2 0  lábnyiak is 
lesznek , úgy , hogy sem ember sem marha nem mozdulhat. Claui-

thal és Zellerfeld hegyi városinkban az utczák sik tengerhez hason-* 
litnak, ’s mint az éjszaki gönczölnél (földsarknál) a’ hőtomegek feltor
nyosult hullámokban borítják el a’ lakházakat, úgy hogy elejöket gyak
ran nem is láthatni; bejárást pedig csak ember-magosságra fellapátolt 
szoros utakon eszközölhetni, sőt gyakran hó a l a t t  csinálnak be
járást *’ házakba.— Sokan az emeletes bányász-házakból a’ ké
ményen másztak ki. A ’ baromólakhoz pedig c^ak úgy juthatni, hogy a* 
házak felső emeletéből deszkákat raknak a’ havon végig az ólpad
lások ablakiig, ’s ezeken járkálnak az ólakba étetni a ’ marhát. Az 
emberek az utczákon hónaljig kénytelenek habuczkolni a’ hóban , 
kocsit épen nem használhatni. Minden piacz, sz. egyházak és iskolák 
ü resek , az egész világ el van hóval borítva. A’ kutakhoz nem 
juthatván olvasztott hóvizzel élnek viz helyett. A’ szomszéd helyekkel 
minden közlés félbenszakadt. Csak Grund és Vildemann hegyvá
rossal közlekedhetni a’ földalatti bányaaknák által. Vildemannban 
egy hóomlatag egészen elborított egy bányász-lakot. Az omlás 
3 0 0  lábnyira te rje d t; ’s egy 3 0  láb szélességű folyót elgátolt. A* 
házat szerencsésen kilapálolták ugyan ’s az ablakokon át egy asszonyt 
’s hat gyermeket meg is szabaditoltak, de a’ gyermekek anyját több 
óra múlva halva találták, még pedig lapáttal kezében, ’s a’ házfalhoz 
nyomva. —-

April lő é n  m egjelent a’ porosz törvénygyűjteményben egy 
rendelet, melly szerint pontosan m eghatároztatik, milly esetekben 
szabad és kell a* katonaságnak fegyverével élnie. 1 czikk: A’ nyil- 
ványos rend , nyugalom ’s bátorság föntartására szolgálatunkban föl
lépő katonaságnak őrhelyeken, őrcsapatokon, szállításokon ,’s minden 
más alkalomkor, vagy ha megkérés mellett , vagy a’ polgári ható
ságnak ségelyül adatik , következő esetekben szabad’s köteles fegy
verével é ln i: 2) Ha a’ katonaságot em lített szolgálatiban m egtá
madják, vagy megtámadással veszélyesen fenyegetik, vagy ellen
szegülésre talált erőszak vagy veszélyes fenyegetés miatt, fegyve
rével élni fo g , hogy a’ megtámadást elbáritsa , ’s az ellenszegülést 
legyőzze. 3.) Ha a’ katonaság illy szolgálatkor fegyver vagy más 
megtámadási vagy ellenállási eszközök letételére felszólít, ’s e’ fel
szólításnak nem engednek tüstént, vagy pedig a’ letett fegyvere
ket ’s eszközöket újra előszedik, a’ katonaság f gyverével fog élni, 
hogy a’ köteles engedelm ességet kicsikarja. 4.) Minden őr ( a’ tisz
teletbelit is ide számítván,) az őrizete alá bízott személy vagy dol
gok ótalmára szükség ese.én élni fog fegyverével. 5.) A’ katonaság 
annyiban fog fegyvereivel élni, mennyiben azt a’ följebbi czélok elé
rése kívánja. Lőfegyvert csupán akkor használ, ha erre különös 
parancs adatik, vagy más feg) ver elégtelennek látszik. Azon időpon
tot, mikor szükség a’ fegyvert használni, valamint az alkalmazás 
m ódját’s mértékét is mindenkor a’cselekvő katonaság határozza-meg. 
Ha katonaság polgári hatósághoz segédeimül rendeltetik, nem ezen 
utóbbi, hanem a’ katonaság, és annak parancsnoka fogja elhatároz
ni: valljon használtassék e fegyver, vagy sem ? Ellenben a’ polgá
ri hatóság köteles mindenik esetben, midőn katonasági segedelmet 
kíván, mind a’ tárgyat, mind a’ czélt, meljy miatt ezt óhajtja, szo
rosan meghatározni, hogy katonasági részről a’ meghagyás bizto
san inlézlelhessék el. 6) Ha valaki magát a’ katonaság fegyver- 
használata állal sértettnek gondolja, kötelessége , mihelyt csak 
módját e jtheti, arról a’ legközelebbi rendőrhatóságot tudósítani; 
a’ rendőrhatóság pedig a’ dolgot vizsgálat alá venn i, ’s kinyomozni.
7.) Mig ellenkező nem bizonyul be , addig az a’ hiedelem, hogy a* 
katonaság fegyver-alkalmazása nem lépe túl a’ törvényes korlátokon. 
Olly személyek tanúbizonysága, kik azon dologban, melly a’ kato
naság beavatkozását okozza, bármi részvéttel voltak, nem fogadtatik- 
él. Őst. Beob.

Berlinben az idei tél folytában 1 6 9 6  tanuló járta az e g y e 
temet ; Münchenben 1 3 2 0 ;  Göttingában 1 8 2 3 ;  Koroszlóban 7 6 8 ;  
Bonnban 7 0 1 ;  Tubingában 6 6 4 ;  W ürzburgban 4 6 1 ;  Heidelberg- 
ben 4 5 6 ;  Jenában 4 1 9 ;  végre Kiéiben 2 6 3 .

G A B O N A Á R  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.

b ú z a  1 k é t s z e r .  | r o z s  1 á r p a  1 z a b  i k u k u r k ö l e s

a p r i l .  I 3k á n  U n g v á r  

m a r t z .  30á n  A ra d

80 f 78 1 56 1 46 1 38 1 so 1 -

86 1 70 1 6S 1 60 1 4« 1 so t -

a p r . IP  é n  M is k o lc z 1 0 0 -8 0  1 67 - 60 1 50— 50 1 45—40 1 35 — 30 1 9 0 - 8 0 1240 — 200

15é n  P é c s  

15 é n  B a ja

75 1 60 1 55 1 55 1 38 1 74 1 -

83—70 1 5 7 - 5 0  1 50 1 47 1 33 1 SO -

>>
14-én N .B e c s k o r . 9 0 - 7 0  1 65 1 -  1 50 1 40 1 60 -

I g á n  D e b r e c z c n 120—100 1 85— 75 1 75— 70 1 60 1 5 3 - 5 0  1 90 — 70 -

(ján  L o so n c® 90 f -  1 50 1 50 1 28 1 - -

>> 20á n  M o so n y L15— 61  1 5 8 -  48 1 52— 4 4  1

S1 37—32 1 84 —

22én  S z e g e d 90 I ?0 » 60 1 55 1 48 1 SO 100

2 l é n  U j - B e c s e 911—S«i 1 75 1 -  1 50 1 50 1 75 1 -

22é n  K o m á ro m 8 4 - 7 7  1 7 2 - 6 0  1 52— 46 1 4 5 —40 1 35—32 1 87—80 I -

17é n  B e s z t e r c z . 100— 80 1 -  1 60— 50 1 57— 50 1 36 - 34 1 — 1 -

I g á n  K á r o ly v á r . 1 1 0 -  96 1 -  1 -  1 60— 58 1 50— 4S 1 98 —96 1 -

21 én  P o z s o n y . 70 1 - 46 — 40 1 40— 36 1 3 6 - 3 2  1 85 1 —

5> 2 8 án P e s t . 110— 80 1 66

x>1C4 -  1 37— 33 1 86 1 -

P É N Z  K E  L E T :  Bécs, á p r i l i s  2 í>kán 6 pCtes stat. kot. 104 4 /5 ; 4 pCenles 99  
7 / ö; 3 pCles 7 4 13/ití- b é c s i  bankóköt. 2 i f i  pCtes. 60 l /á *

D E N A V I Z - A l L Á S :  april. B7kén: 7 ' 6" 0'" 2Skán 7' 7" 0'" 29kén 7 ' 7'' 0''*

Szerkeszti H e l m e c s y .  — Nyomtutja B e i m e l .
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F O G L A L A T :  Magyar- és Erdélyország (kineve/.és, erdélyi követválasztások; hálaadások; különféle; vasmegyei ’s muzslai tudósítás; m. tud. társ.) Spanyol- 
ország (hadviszonyok; Valencia helyzete; saragossai lázongás ’s a ’ t.) Anglia (alsó ’s felsőházi munkálatok; W el ington beszéd - töredéke; a’ madrgaseari ki
rályné követei Londonban; Waterford marq. csinya ; elegy.) Francziaország (a’ pairkamra ’s követház vitatkozási; Mólé nyilatkozik a’ korona-örökös háztar
tási költsége ügyében; párisi lapok az uj nünisterségrül; Fonfrede elhagyó Páriát; az algieri pótlékhitel vitája ’s Clausel marsai; Damremond felszólítása, 
Rigny tábornok ’s Meunicr és társai pöro ; a’ lyoni szűkölködő gyármunkások segittetése.) Németalföld. Belgium. Németország. Amerika (Van Buren Márton 
elnök beiktatási ünnepélye.) Gabonaár. Pénzkelet Dunavizállás. Lotto.

M A G V A  U- és E  R D É I* Y 0  II S Z Á G.
0  cs. kir. fölsége f. é. npril. 23kán költ kabineti iratéban 

nádorunk ő os. k. fhősége udvari ’» ezredbeli o rvosát, í)r W ürt- 
ler Józsefet cs. kir. tanácsnok czinimel dijmenteson fölruházni; Ap
ril 4ki határozata állal pedig- llóka József őrkanonokot a’ Csanádi 
káptalannál, Szent - Gellért Csanádi, czimzetes apátságra emelni 
méltóztatott.

ü  cs. k. fölsége a’ pesti sóháznál megürült ellenőrségre 
Khor Jakab szegedi sóellenőrt méltóztatott alkalmazni.

A’ mezővárosok résziről országgyűlési követek: Abrudbánjaé! 
Csajka József és Géléi József tan.;Vaj(ia Hunyadé : Benedict! J ó z s e f ’s 
Bucsi Sámuel; Kezdi-Vásárhelyé : Szabó Daniel’s Kovács Dániel jeg y 
ző , Hátszegé: Stauiszláv Tódor ’s Bájás Miklós; S. Szent Györgyé: 
Nagy István ’s Kovács Gábor; Udvarhelyé: Keller János és Szeles 
Károly; Illyefalváé: Szász István jegy zó és Szalánczi József; Csík-Sze- 
redáé: Barthos Imre lan., ’s Beke Adám; Benczké : Fejér János ’s Lu
pán István; Oláhfalué Benedek Ferencz’s Both Károly urak.

Testvér kél fővárosunk, minden szentegyháziban teljes egy há
zi szertartási! hála-áldozatot’s könyörgéseket mutatott be fens. Fő- 
herczeg-Nádorunk minapi súlyos betegségből felgyógyultaért az élet 
urának minden egyházi ’s világi katonai rendű kormány- ’s liszthatóság 
ünnepi jelenlétében. Még a’vakok pesti intézetének 16  növendéke is 
(összes számuk most 21)  egy az intézetnek világtalan tanítója Fü- 
redy László ur állal szerzett énekes misét bámulatos szabatossággal 
zengett el ő fens, mint az intézet alapilója ’s pártfogója föllábadoz- 
tán érzett öröme tanúsítására, ’s az isteni szolgálatot mindnyájan ösz- 
szes karbon, amaz ismért, szívreható imádsági dalömlesztéssel rekesz- 
ték m agyarul: „Szeretünket tartsd m eg Isten“ ’s a’ t. N á d o r  gőz
hajó kapitánya is (Yirgilio Bozzo) ünnepi köntösbe öltözött hajóle- 
génységestül épen a’ napelőlti éjjel egyenesen Pécsből 16 óra alatt le
érkezvén, másnap reggeli Tórakor ’s hálamise közben többszöri ál- 
gyudurrogással ’s kitűzött háromszínü lobogó zászlóival bizonyítot
ta szíves tisztelkedő részvétét ez örvendetes történeten.

G é r c z e  (Vasvárm.) april lTkén. Vidékünket majd napon
kint égi háború rengeti’s jégeső látogatja el annyira, hogyr a’m eg
késelt növény élet tenyészetét mellőzve, a’ levegői tünemények rend- 
kivüliségénél fogva nyárközépnek gondolhatnék az időt. Tegnapelőtt 
különösen kártékony volt az ránk nézve, m ert egy villanyterhes 
fölhőbül alá lóvéit szikra, egyházunk tornyának nyugotdéli sarkát 
hosszú vonalban tetemesen megrombolván , ’s a’ nyugot-éjszaki sar
kon ’s a’ templom falába eregetett vaskapcsok helyeinél tett lyug- 
gatások ’s hasogatások által annyira meggyengíté az épület falait, 
hogy sem harangozni sem a’ templomban isteni szolgálatot tartani 
az összeomlás veszélye miatt nem tanácsos. —  Nagy szerencséje vi
dékünknek, hogy m ég az épen szárba induló őszi ’s a’ m ég zsenge 
sású tavaszi vetésnek , valamint a’ gyümölcsfák mindeddig fakadatlan 
bimbóinak nem árthatott a’ különben maga után olly siralmas nyo
mot hagyni szokott jégeső.

Muzslán f. királyunk születésnapja az alattvalói hódolat jelei között 
ünnepeltetett. A’ szent áldozatot— fölségünk jó létéért a’ mindenhatónak
helybéli buzgó lelkész Ti Ilmán« Mihály úr mutalta be.-------- Említést
érdemel iskolája is valamint szorgalmas mestere Endrődy János. 
Téli napokban mintegy 200ig, nyárhosszant pedig 120— l50ig terjedő 
kétin mbeli gyermek járja évenként (a’ falu népessége 2000re hat.) 
A’ naponként előforduló betűzés, hitűfoglalás, szótagolás, szabályok 
alkalmazásavali olvasás, ’s íráson kivűl, változtatva oktattatnak hit
tudományban, fej és írásbeli számvetésben, ’s ollykor egyéb tudni 
valóban is. Télen 6j  -tői l i^ - ig , délután 1-től,5-ig ,nyarait pedig már 
reggeli 5 óra után gyülekeznek,  ̂ 12ig ott mulatandók, délután pedig 
szinte ltől 5ig tartatnak iskolában az összegyűlt g\ermekek . ennek az 
következése , hogy mintegy gyermekóvó intézetté alakult iskolánkat 
nyáron által is számos gyermek látogatja. Tapasztalván, hogy gyermekeik 
gondos szárnyak alatt vannak, a’szülék sarkalják oda gyermeküket, sót 
maguk a gyerkőczék is igen pontosan és szívesen járnak iskolába, ’s 
hangosan felelnek idegennek is. Szoros rendre, értelem-fejlésre, va
lamint szívmívelésre legnagyobb az ügyelet. Kovács Ignácz kerületi al- 
esperes és iskola-felngyeló, f. h. lókén illy állapotban lelvén iskolán
kat a’ legjelesb falusi iskolák egyikének nyilván elismérte.

K ü l ö n fél e . Nádor gőzhajóm. h.5á9én 16-^ óra alatt érkezék Buda
pestre esti 9óra után Bécsbül, honnan reggeli 5 órakor indult el. 
Utasai száma összeleg 1 8 6  volt ’s köztük , sok idegenen kivül, 
gr. Pálffyné, gr. Bethlen Ferencz, gr. Károlyi György, gr. Perényi, b. 
Vay ’s b. W asselenyi Miklós ’s a’t.— N álunk Budapesten május első napja 
évenkínt örömünnep szokott lenni, mellyen a’ két város fő és kö
zép, sőt alrendü közönsége is szabad ég alá költözik a’ megújult 
term észet ölében vigadni. Alig emlékezünk ugyan, hogy a’ növény
ország olly virulatlan lett volna mint az id én ; de ez mégsem 
tarlóztatá vissza részint a’szokásnak, részint éldelelvágyaiknak hódolni 
kívánó polgártarsinkat, ’s igy nem csak Pesten a’ városliget ’s volt 
Orczy-kert, hanem Budáp a* városm ajor, svábhegy, zugliget, sőt

a’ távoldad eső szépjuhászné is diszeskedék öltözeti szinvegyüle- 
tében tarkázó vendégsereggel. Nem hiányzottak ilt ’s ott hangász- 
csapalok is, a’mellyek szellemi élvezet egyik nemesb forrását ny ilak 
m eg az örömdús természetben gönyörködőkrek.

A ’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ,  á p r i l i s ’ 4 kén  tartott kisgyülé- 
sében Évkönyvei’ ügyével foglalkozott. Ugyanekkor 1. egy. nyomtatás 
végett beadott philosopbiai munka, bocsátatott bírálat alá. 11. Egy a’ T u 
dománytár’ számára beküldött, szinte philosopbiai értekezés a’ megbí
zott tag’ előadásánál fogva félre tétetett; Kállay Ferencz r. tagé pedig: 
Törvények’ és szokások’ históriai hasonlatosság 4 , némi tekintettel Ma
gyarországra ; különösen a’ párviadalról : Perger János r. t. ajánlatára 
ugyan a’ Tudománytárba elfogadtatott. 111. Egy görög classieus’ for
dítása az illető bírálók’ egyetértő véleményéhez képest nyomtatástól el- 
mozdítatott. —

Á p r i l i s  I 7k é n  mutatta be a’ titoknok a’ Tudomány tár uj fo
lyama’ első kötetét, ’s az a’ könyvtárba tétetett. Nyomtatás végett be
küldött egy mathesisi ’s egy szépliteraturai munka szokott mód sze
rint vizsgálat alá bocsátatott.

I g a z it  á «képen jelentjük, hogy az academia’ f évi 2ik és Ilik  
üléséről szóló tudósításokban Zsarolanyi Márton J ó z s e f  helyett F e 
r e n c i é t  kell olvasni.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi apr. lO kén költ tudósítások szerint, a’ 9ki cortes - 

ülés igen zajos volt. Lopeznek a’ hadviszonyok fölvilágitása ü g y é 
ben, ’s különösen a’ valenciai történetek iránt gördített kérdése* 
hosszas élénk vita után, a’ jegyzői hivatalnál letett következő in
dítvánnyal végződék: „Azt kívánjuk, nyilatkoztassa ki a’ co rles, 
miképen szükséges, hogy a’ kormány, jobb hadi süker-eszközlés 
végett, ezentúl több nyomosságot fejtsenki. Ez indítvány mély hatású 
volt, ’s újabb vitákra szolgáltatott alkalmat. A’ tárgy azonban e lég
gé kifejtettnek állíttatván, szavazás általi eldöntése másnapra ha- 
lasztatott, mi lOkén, 9 8  szóval 5 6  ellen, Lopez indítványa félre- 
vetését vonla maga után. A’ 11 ki ülésben az alkotmány változta
tási terv iő ik  czikkét állapilák m eg 4 7  szóval 3 2  ellen, m isze 
rint t. i. a’ király a’ tanácsnokokat csupán a’ nép által kijelöltek 
közül választandja. Csak igen kevés szólt a’ követek közül ez in
dítvány ellen, hogy a’ koronának korlátlanul biztosíthassák a’ ki
nevezésijogo t; de ezeknek is el kelle némulniok, midőn láták, hogy 
a’ kormány önkényleg oda engedi e’ jogot; ’s barátit hallgatásra kényti. 
A’ ministerelnök ugyanis kinyilatkoztalá a’ cortes előtt, miképen ő föl
sége az igazgató királyné nyilványos fölhatalmazása ’s a’ ministerek e- 
gyet értő javalása következtében vallhal ja, hogy sem a’ királyszék sem 
a' nem zet méltóságához nem illik, a’ koronára tanácsnokválasztási sza
bados jogot ruházni. 0  fölsége, úgymond, azt hiszi, hogy olly nem zet
nél, minő a’ spanyol, egyéb alkotmányszerüleg biztosított jogok
nál fogva is eléggé bátorságositva a’ királyszék. Ha a’ koro ia ta
nácsosai illy alaptételekkel állnak elő , nagyon természetes, hogy 
rövid idő múlva számos olly indítványt fognak a’ cortes ebbe te r
jeszteni, mellyek a’ korm ányt újabban megrendíthetik, ’s mellynek 
példája lüstint ez ülés folyta alatt mutatkozék a’ következő indít
ványban : „Kérjük a’ corlest, nyilatkoztassa ki, hogy azon szolgá
latok, mellyeket a’ tartományi junták múlt évi aug. folytában tőnek, 
e ölte kedvesek. —  (A’ kéreményt 2 7  követ irta alá.)

Valenciai tudósítások szerint utolérte Am oros Sieteaguas- 
nál (Requenatul 3  mföldnyire) Forcadell carlospárti czimborafőnök 
utócsapatját, ’s megvervén sok zsákmányt és fogolyt keríte hatal
mába. Nogueras tábornok egész osztálya üldözőbe vévé az ellen
séget, ’s Alvarez is csak egy  zászlóaljnyi erősödést vár a’ tarto
mányi őrseregtül Puig-Sam per vezérlete alatt, hogy aztán Cabrera 
ellen indulhasson, ki legközelebb Liria ’s Ribarroyában tartózko
dók. Madridban az egész ügy ’s a’ tartománynak még olly bor
zasztókig festett ábrázolata is csekély figyelmet gerjeszte, noha töb
bi közt azt is hirlelék, hogy Cabrera mintegy 3 0  fogoly tisztet ál
dozott föl „anyja árnyékának“ egész vezérkara jelenlétében, a’ tá
bori hangászok zengedezési közt. —  Pamplonábn tetemes szálfit- 
vány érkezett Casliliábul; a’ St. Jean de Pied de Portbul kilaka- 
rult, mellyet Zariategui osztálynok el akart lógni, szinte biztos 
helyen van. —  Sarsíieldet Madridba hivák az egyetemi vezérkar 
főnökéül. Espartero három osztályra különzé seregét, ’s az egyi
ket Gurrea, másikat Seoane vezérletére b izá ; a’ 3dik saját p: - 
rancsnoksága alatt m aradand, tartalékserégül. Vezérkari főnökéül 
Escalera osztálynokot választá, ki bajnokságára nézve igen jó hír
ben áll a’ seregnél. Azon rendelésnek azonban vonakodik enge
delmeskedni, mi szerint külön pontokra ! édesapátokat kellene kül
döznie, mert úgymond, neki minden pillanatban készen kell tarta
ni 6  ezer fegyverest Bilbao védelmére , ’s ugyanannyit Madridba 
küldhetés végett azon esetben, ha a’ carlosiak előnyomulandná- 
nak a’ főváros ellen. ’S e’ mentség nem alaptalan, m ert azt hír
lik, hogy négy zászlóaljbul ’s ezer lovasbul álló carlosi csapat áll
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késien  los .Arcos vidékén, mihelyt az utak járhatókká lesznek, 
alsó- Arragoniába nyomulandó, hogy Cabrerával kapcsolatba lép
hessen. Úgy látszik, most e’ vezér kezd olly szerepet játszani, minőt 
minap viseli Gomez az ország- közép tartományiban; de olly kü
lönbséggel, hogy ezen carlospárti uj főnök mind a’ nép mind a’ 
kormány férjfiai közt nagyobb félelmet támaszt mint amaz, ’s hogy 
valamerre megy, mindenütt szaporítja fegyveresei számát. így pél
dául beszélik, hogy legközelebb eg-yik ütközete után , mellyben 
két osztályt egészen tönkre lelt, 5 0 0  legényt vala képes szolgá
lata ünkénytes elfogadására bírni. Nem csuda hát, ha a’ kormány 
aggódva tekinti e’ naponként nyomosabbá emelkedő vezér munkálatit.

Saragossái levélek szerint Ott m; h. 9 ’s lü k én  nevezete» 
nyugtalanságok történtek. Midőn a’ népCodretebül ’sa’t. a’ carlosiak ve
zére Tena által megfutamított ’s ide menekVő nép nyórnoruságát lát
ta, egyszerre felbőszült, ’s mindent pusztulással fényegele. Iszonyatos 
a olt az éj, ’s folyvást retteghető a’ lázongok szünetlen lődözéstt 
miatt. A* nemzetőrség tiszteinek végre is alkuba kfelle bocsálkoz- 
niok , ’s megegyezniük abban, hogy az előbbi tisátviselőség meg- 
szünletésével ideiglenes juntát nevezzenek ki, meílynek tagjai na
gyobb részint mesteremberek, ’s szám szerint húszán v*nnak. A’ 
zavargást nem csak vérengzés, hanem több ház-földulás is bélyeg
ző. Nagyön félő, hogy ez utánzásra találánd Barcelona, Valencia, 
Malaga és Cadiz lakosiiiál is, különítsen, ha az alkotmány védő 
tégy \ ereseket még egy ideig bal Szerencse üldözendi.

A \  (1 b I A.
A’ felsőház ülése april 1 3án élénkebb volt a’ szokottnál» 

Miután több az alsóház által elfogadott törvény felhozatván a 
ház asztalára tétetett, ’s ezek közt az irlandi hatósági törvény is, 
M elbourne lord azt javasló, hogy az indítvány először felolvastak 
ván , (mi közönségesen minden megjegyzés nélkül szökött m eg
történni ,) nyomassék ki, másodszori íéloivastatásü pedig april 2 5 ra  
ha laszta ssék. Űrre fölkelt W ellington hg: „Emlékeztetem, ügymond, 
;.r ns viscountoi az utólsó kir. beszéd azon helyeire, ’s ezen ház
nak azokra határozott felírásaira , mellyek Irlandra nézve hatósági 
-testületekre, szegényi törvényekre és tizedekre hivatkoztak- (A' 
l g. felolvassa ezen helyekét.) Csak egyetlen törvényjavaslat ho
zatott mindeddig e’ házba, melly az első tárgyat illeti. A" szegényi 
törvény kérdését a’ másik házban megpenditék ugyan , de az ir
landi tizedkérdés mindeddig egyik ház elé sem került. Mielőtt e’ 
ns. ház arra felszólíthatnék, hogy a’ hatósági törvény elvét vagy 
részleteit meghányja, legalább Ítéletem szerint előbb ama’ két rend
szabályt kell ismérnünk. (Halljuk!) Azért is kérem a’ ns viscountot, 
hogy e’ törvényjavaslat vitatását későbbre tegye , annyival inkább , 
mivel egyik ns. és tudós barátom, ki múlt évben e’ törvényjavas
lat vitájában jeles részt vön, családi szerencsétlenség miatt most 
még távol kénytelen lenni.“ (Lyndhurst még mindig Parisban tartóz
kodik egy ottani hires szemorvos állal leánya gyógyíttatása végett.) 
Melbourne : „Az irlandi szegényi törvény vitáját a’ másik házban 
már szabályszerűen m egkezdők, ’s annak elfcgadtatásárul semmi 
kétség. A’ tizedi törvényjavaslat, mihelyt az országos ügyek álla
pot jo engedi , szinte elő fog terjesztetni. Sajnálom azon szomom 
esetet, melly a’ ns. és tudós lord (Lyndhurst) jelenlétét gátolja, d* 
olly ügyekben, mellyek legfőbb fontosságúak az egész országra néz
ve, személyes tekinteteknek sokat engedni nem szabad, azért is é* 
folyvást sürgetem, hogy a’ hatósági törvény másodszori tfelolvaslatása 
a’nevezett napon történjék m eg.“- Ellenborough 1.; „Ama’ két rendsza
bály tehát még a’ hatósági törvény másodszori felolvastatása előtt fog 
e’ házba felhozatni?“ M elbourne: „M ondom , fel fognak hozatni, 
mihelyt csak lehetséges.“ Több tory tag azt kiváná, hogy mindazon 
kérelem, melly ekkorig Irlandból a'hatóság javítások ellen,fvagy inkább 
azok teljes eltörlése mellett n y u t tőkbe, a’ ház asztalára tétessék. 
Clanricarde marq: „Igen jól van, csakhogy a’hatóságjavitás mellett 
szólókat is tegyék hozzájok.“ —  Alvanley lord indítványát Spanyol- 
országra nézve april i7 re  halászták. A’ felsőházban april 11 kén 
többek közt Radnor lord indítványba hozá, hogy olvastassák föl má
sodszor azon általa benyújtott törvényjavaslat, melly szerint biz
tosságot neveztetni kért az oxfordi és cambridgei egyetemek alap- 
szabályi megvizsgálására, hogy igy az azok fölállításában uralkodó vis
szaélések törlesztethessenek el. Indítványa támogatására azon nyo
mós észrevételt hozá föl, hogy az ezen egyetemekkel összekap
csolt gazdag alapítványokba befogadásnál az alapitók szándékától 
igen eltértek, ’s a’ helyett, hogy mint kellene, szegényeket fogad
nának oda, főleg gazdagokat, peerok fijait, sőt távollevőket is ,  kik 
semmi összeköttetésben az intézettel nincsenek, vesznek föl ’s évdi
jakban is részesítenek. M egjegyzé továbbá, hogy az esküvel bot- 
ránykoztató visszaélést gyakorolnak, mivel az egyetem ek tagjait 
olly alapszabályokra esketik meg , mellyek közül, mert ellenük már 
1 2 0 év előtt is panaszkodtak, úgyszólván egyetlenegy sem tnrtatik 
meg. Némellyek az alapszabályok közül valóban nevetségesek is 
’s letesithetlenek, például: hogy semmi más nyelven ne legyén 
szabad beszélni, mint görögül, zsidóul vagy diákul. Az indítványt 
Holland, Melbourne és Brougham lordok melegül pártolók, ellen
ben a’ landaffi püspök, a’ canlerburyi érsek és Wellington hg. igen 
ostromlók. \V. herczeg mint fő jelességet emlité az angol egye
temekről , hogy a’ tanulók nem a’ városban elszélyedve, ’s magok
ra hagyatva, hanem együtt közös fölügyelés alatt eollegiumokban 
laknak. Az indítványt szavazás nélkül félrfívelék. —

Az alsóházban april 1 4én fő vitatósi tárgy a’ canadai 0* 
-yek voltak, mellyekre Roebuck némi javaslatot lön, ’s tervet állttá,

melly szerint valamennyi éjszakamerikai britt gyarmatot óhajtaná 
kormányoztalni. J. Bussell lord azonban, mi előtt a’ canadai ügyek 
vitáját ineginditaná, jelenti, hogy ámbár az irlandi szegényi tö r
vény vitája april I 7re van tűzve, de mivel Henry Hardinge ugyan 
e’ napra indítványt jelente a’ spanyol ügyekre nézve, ő (Russell) 
ez i ’ditvány fölvételét semmikép sem akarná gátolni. Hardinge 
nemtudással menté magát, hogy a’ nevezett tárgy vitája e’napra van ki
tűzve. R. Peel óhajtó: szabna rendet a’ ház, hogy az indítványok 
elhalasztatásai olly sűrűk ne lennének. Megkivántatnék erre, hogy 
a’ ház bizonyos javaslatokat mint legfontosbakat, tűzne ki, ’s a- 
zokat végezné. Az ügyek igy rendesebben is gyorsabban is ha
ladná ink. Most ugyan valamelly tag könnyen felhoz törvényjavasla
tot, de nehezen ejtheti módját, hogy végezzen a’ ház felőlük. Koebuek 
m egjegyzé, mikép végetlen haszon háramlanék abból is ,  ha a’ 
legjelesb szónokok ahoz szoknának, hogy 11 óra előtt kezdené
nek szólani. Most 5 órától lü ig  a’ ház úgy szólván puszta, m ert 
majd bizonyosan tudják, hogy a’ nagy pattantyuszereket (Geschütz) 
csak 10 óra után szoklók elővontatni. A’ kir. kincstár lordbiztosai 
közre tették, hogy Xagy-Briltannia és Irland status-jövedelmeiben 
1836 jan. 5tól fogva 1837jan. öig 2 ,1 5 0 .0 9 2  font sterlingnyi 
fölösleg m utatkozik, ’s hogy ezen összeséghől f  rész. (5 3 2 ,5 2 3  
fontst.) 1 8 3 7  april 7töl fogva 1 8 3 7  julius 5ig következőleg fog alkal
maztatni : 3 2 ,5 2 d  font sterling alapok (status-kötelezvények fonds,) 
bevásárlásara, 4 5 0 ,0 0 0  font st. status-kincstári kötelezvényekére, 
’s végre 5 0 ,0 0 0  font sterling a’ rabszolga-tulajdonosokat illető kár
pótlás megfizetéséi’«.

A' madagascari királyné követei, kik most Londonban van
nak a’ megnehezített kereskedési közlekedés iránt értekezni a’ mi- 
hisleriummal, a’ windsori palotában a' királynénál lévén udvarláson, 
miután megtudó ő fölsége, hogy Ranavalo Mariaca, a’ madagascari 
királyné a’ keresztyéneket üldözi, következőleg nyilatkozott előttük 
tolmács által: „Mondják-mog nevemben Madagascar királynéjának, 
hogy országának jótékonyabbat nem teh e t, mint haw a’ keresztyén 
vállast ismét fölveszi “

A’ Leicester Chronicle szerint nem rég W aterford marq., ki 
mind a’ két világrészben minden rangú rendőr tisztviselővel a’ leg- 
ellenségesb őrültetekbe jött már, mostan Meltont tévé hős csinyai lát- 
helvévé. ő  és még vagy tiz „Gentleman“ a’ legelőbbkelő házak
ból egy torkos dőzsölés után reggelfelé kimenvén az utczóra , azon 
kezdék időtöltésüket, hogy az éjőröket földre verték , ’s egy csa
pat constablet megszalasztották. Ezután a’ granthami vámházat lá- 
logalák-raeg, hol a’ házajtókat, ’s ablaktáblákat kiemelék ’s rémitő 
lármát ütöttek. Innen egy vörös festékkel tölt fazékkal ’s pamacs
csal a’ vásártérre mentek. A’ fehér hattyú előtt a’ ns marquis tár
sai hátára emeltetvén, a’ fehér hattyút vörössé változtató. E z vé
geden kaczaj ’s vihogás közt megtörténvén a’ „Gentlem anek“ to 
vább m entek, mindenütt pajkoskodva, lámpákat összerombolva, aj
tókat betörve , vagy kiemelve , a’ mint rakonczátlan betyár szeszé
lyük épen eszükbe ölleszté. Illy sors érte a’ postaház ajtait’s ablakit is, 
mellyeket egyszersmind összevissza mázoltak. Egyet közülük, Regnard 
nevűt, mintán sokáig vadászták, végre csakugyan elfoglak ’s az ő r
házba vezettek. De korhely baráti m egszabadják , miután négy vagy 
öl ajtót betördöstek ’s vagy két annyi fejet megvéreztek. Hlyen lát
ványt Meltonban m ég soha sem értek , ’s a’ nemes marquis sem 
üllt még ennél fölségesb ünnepet Ujyorkból visszatérte óta. Reg- 
nardot azonban a’ rendőrség ismét elcsípte ’s biztos hüsre tette, 
de 5 shillingnyi birsággal „ittasság miatt“ ismét kiszabadult, mint
hogy más vétséget ellene nem tudtak bizonyítani. Waterford marq. 
és egyéb társai ellen pedig fogatási parancs adatott ki. —

F II A N C Z  l A 0  R S Z  A G.
A’ követházban april 15én egy kérelem Vazammes - les- Lil

iéből a' katonai szolgaság (servitus) mostani rendszere változtatásáért 
hosszasb vitára nyújtott alkalmat. Bricqville névszerint panaszkodott, 
hogy a’ mérnöktest tisztjei e’ tekintetben gyakran önkényt és követ
kezetlenséget árulnak el. így  például Cherbourg mellett több ház
hely-tulajdonos építeni akarván, e’ végre törvényszerűen folya
modó.t engedőimért. Ezt meg is nyerték , de az elejökbe sza
bott terv szerint kénytelenittettek építeni, ’s igy építettek több 
hazat , kerítést ’s a’ t. sőt m ég néhány hámort is. A’ m érnöktest lí
rai egy ideig nyugoltan hagyják ezen építést , azonban egyszerre 
csak előtoppannak, ’s azt kívánják, hogy az építetteket rom bolják- 
le. Lamartine m egjegyzé, hogy a’ hiba nem annyira a' mérnöklest 
tiszteiben van, mint azon már előre elhibázott rendszerben, mellyhez 
folyvást ragaszkodnak, ’s alaposan m egjegyzé, hogy mostani idők
ben egy várövezet az ország határszélül nem védfal többé bero- 
hanások ellen, mert nagy tömegben elhalad mellettük az ellenség, 
’s egyenesen a' fővárosra tör. Az országok véd falának most eleven
nek kell lennie, ’s erre mozgékony ’s mozgásiban szabad nép kí
vántatik, nem pedig harmincz határszéli megyének 2 4  évig nyo
mulása ’s lankasztása, hogy a’ 25ik  évben valami apró háborúra 
kész legyen. KYaneziaországot m ég folyvást egy nagy csatam ező
nek nézik, pedig jobb volna azt egy nagy műhelynek tekinteni ; ő te
hát a’ kérelemnek a1 kabinetelnökhöz, azután a’had- és nyilvánvos 
munkák minislereihez ulasitlalását javasolja, hogy történjék valami, 
’s a’ föld illy Szolgaság alul szabaditlassék föl. A’ javaslat csakugyan 
el is fogadtatott. —

A’ kamrák april 17ki ülésében igen feszülten várák, bogy 
az uj minislerek meg fognak jelenni, ’s „elveiket“ előadni: azon
ban e ’ várakozás nem teljesült. A ’ pnii kamrában n’ ministerpad szinte
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üres voll. A’ követházban jelenté az elnök, hogy a’ napirenden 
levő vitatás egy ideig félben fog szakasztatni, mert a’ kormány 
valamelly közleményt szándékozik tenni. Azonban, ámbár a’ vita
tás alatti tárgyat elvégezték, a* ministerek még sem je len tek  meg. 
Az ülés eloszlott. De Í 8 án csakugyan m egtörtént mind a’ pairi 
kamrában, mind a’ követházban az előbbi napon várt kormányi 
közlem ény, ’s mindkét helyen a’ ministerelnök M ólé gróf ál
tal, ki ugyanis megjelenvén a’ pairkamrában igy szólott; „U raim ! 
A ’ király parancsa következtében mind az ő családjára, mind 
Francziaországra nézve örvendetes történetet kötelességünk a’ pair- 
kamrával közleni. Ugyanis ó fölsége fija, a’ koronaörökös megköté há
zassági szerződését M ecklenburg-Schwerin Ilona hgasszonnyal.“—  
Elmagasztalván a’ hgasszonyt az uj ministeriuru politikai hitvallá
sára tértj mellyröl csak annyit mondott, hogy az uj minis.erek már 
mind isinértles férfiak, ’s róluk semmi újat sem mondhatni. A* kor
mány folyvást a’ szilárdság és bölcseség ösvényén log ezentúl 
is haladni, úgy, mint eddig. Lallemard tábornok indítványára azu
tán határozást tön a’ kamra, mellynél fogva nagy küldöttség á l
tal a’ királynak ’s koronahgnek a’ kamra szerencsekivánati meg 
vitessenek e’ nagy és szerencsés történőihez. A’ követházban szinte a ’ 
ministerelnök jelenté Orleans hg közelgő összekelését a’ fönemlitett 
hgasszonnyal, következő toldalékkal: „M ár most gondoskodni kell a’ 
koronaörökös háztartásáról. (Etablissement.) Az ifjú hgasszonyuak , 
minthogy hazája ezentúl Francziaország lesz, olly helyzetet kell 
itt találnia, melly rangjához méltói Ezt bizonyosan a’ kamra is 
óhajtani fogja; de óhajtja a’ törvény is.“ Erre a \e m o u rs  hS 
háztartási-törvényjavaslatát elhalasztván , a’ koronáiig jegyaján 
deka (dotation) elintézését egyenesen a’ kamrára bízta. A ’ ko ro 
náiig özvegye «100 ezer frank évdijt kap törvény szerint ’s annyira 
van ez kikötve a’ házassági alkuban is. E ’ közleménye után poli
tikai hitvallásáról szintazt mondá itt is , mit a’ pairkamrában. „M i, 
úgym ond, nem vagyunk uj emberek, mi mindnyájan részt vettünk 
a’ harczban. Önök tudják, mindnyájan, kik vagyunk, mullunk ’s jöven
dőnk záloga Önöknél Nekünk nincsen egyéb hitvallásunk.“ Á’ N e
mours féle háztartási törvényjavaslat tehát visszavételét!.

Az algieri pótlékhitel vitája megnyiltatásánál april 18kán 
Clauzel marsai saját kértére minden más beirt szónok elölt juta 
szóhoz. A’kabinetelnök (Mólé gr.)sajnálta, hogy nem maradhat, a’pair- 
kamrában szükséges m enetele miatt. Erre Mólé , Montalivet, Bemard , 
M artin du Nord ’s Rosamel ministerek eltávoztak ’s csak B arth» 
m eg Salvandy maradtak a’miriisterpadori. E rre Clauzel szószékre lép ’s 
majd egészen olly módon adja elő felvilágosítását, mint röpkeira
tában. Meggyőződése szerint az algieri kormányság jövendőjének 
biztosléte egyedül a’ gyarmat kiterjesztésétül függ. „É n , felkiálta, 
azzá lettem , kit a’ kamrának ítélni kell.“ (Morgás;) Az elnök: „Ön 
téved a’kamra joga kiterjesztésén, On a’ szószéken nem úgy áll, mint 
m arsai, hanem mint követ.“ A’ marsai tovább folytatván előadását, 
gyakran olly halkan beszélt, hogy a’ karzatokon épen nem érthe
tek. Allalmént azután a’ constantinei expeditióra , ’s teljes vesz
teségét 4 5 0  főre tévé, kiknek halála azonban Francziaországra néz
ve nem volt sükerelléig mert, úgymond, 2 0  lieunyi földet foglaltak-el,
’s a’ fontos guelmai állást. Beszéde végén arról vádolja a’ marsai 
a’ m inisierium ot, hogy Algierral föl akar hagyni. Utána Jaubert 
kende szólani. —

A ’ párisi lapok, kivált az eddig volt mmisteriek hangjából 
Ítélve, az uj ministeriumnak a’ Moniteurön és Charte-on kivíil még 
nincs egyéb hivatalos lapja; A’ jour des Débats; melly arra vára
kozott, hogy a’ ministerium hivatalos újságnak fogadja föl, (mi min
denkor pénzsegéllyel jár,) ’s addig ítéletét is függőben tartotta, most 
előtör igen sajnálkozva, hogy Guizot és doclrinair társai a’ ka
binetből kimaradlak. Mind e’ mellett nem fenyegetőzik ellenzéssel, 
hacsak az uj ministerium előbb politikai rendszerét nem változtat
ja meg. A’ Paix ezt biztosan reményű. A' jour. de Paéis egye
nesen megtámadja a’ ministerium ot, ’s azt mondja ró la , hogy 
annak sem a’ kamra többségében, sem ellenző részében nincs 
támasza. A ’ Temps meg azt, mikép a’ jour de; Paris ezen gán
csa biztosíték arra, hogy az uj ministeriumnak nincsenek visszaható 
tervei. A’ Courier fran^ais az uj ministeriumot úgy nézi, mint 
valamelly összeillesztést, melly sem valamelly változtatásnak, sem 
valamelly rendszernek, vagy eszmének nem képviselője. A’ Natio
nal abbé Sieyes mondására emlékezet az 1789  jun. 20ki híres ülés 
után: „Ma olt vagyunk, hol tegnap voltunk. Tanácskozzunk!“

A ’ jour. du Commerce szerint FonlVéde nagy éíkeserülí- 
ségében a’ mostani kabinet ’s Guizot úr ellen, ki e’ kabinet - á- 
lakitást m eg nem gátolhalá, mint szinte a’ magos akarat ellen is , 
melly mindezt intézé j apEl 17én estve gyorsszekérre ü l t ’s Parisnak 
hátat fordítván, Bordeauxba visszautazott. (Annyi bizonyos, hogy a’ 
jour. de Paris már két nap óta egyetlen czikkelv t sem közöl, melly- 
lyel Fonfréde irt volna alá.)

Uj m értékek behozatala miatt Clamecyben Ni erre megyében 
a’ talpasok ’s egyéb munkások april 7kén megzavar, k a’ közösei
det; de az újra mindenütt helyre állíttattok a ’ város nemzeti ő r
ségéből, midőn az rend-fenlartás végeit szolgálatra szóliltaték, csak 
az osztályfőnök, 4  tiszt ’s egyetlenegye nemzeti őr jelent m eg , 
mi miatt a’ megyeispán az egész helybeli nemzeti őrséget felftíg- 
gesz té .— Smyrnábnl egy igen drága régi edényt várnak fehér m ár
ványból, melly igen jeles szobrászmüvekkel ékes, ’s melly ét kis 
Ázsiában a’ régi Pergamus düledékei alatt ezelőtt mintegy száz 
évvel találtak, ’s később ugyanott a’ nyilványos fürdőkben vala

fölállítva. Az edény mindenben seriellen. A szultán a' fmneziák 
királyának kedveskedik azza l.—  A’ Moniteur közli azon sze ren - 
csekivánó beszédeket, mellyeket a’ pair —  és követkamra a’ ki
rálynak ’s királynénak, úgy szinte Orleans hgnek a’ közelgő egy
bekelésre mondóitok. Mindegyik kamra nevében annak elnöke szól 
Orleans hg. igy felelt: „Fogadja köszönetéin’ elnök ur, Ön me 
fogja érteni azon mély érzést, melly engem a’ követház nevébe 
hoznám intézett beszédre válaszomnál meghat. Azon vonzalom, mei 
lyel a* kamra irántam éltem legfontosb pontjánál bizonyít; nie:r 
erősíti szilárd elhatározásomat, teljesíteni kötelessógimet, hogy ma
gam atyámra, Francziaországra 's azon hgasszonyra, kit szeren
csés vagyok páromul venni, méltóvá tegyem. —■

A ’ M oniteur Algerien szerinfO am rem ont gr. altábornok ’s 
a' franczia birtok uj főkormányzója Ejszakafrikában, april 3 án ér
kezett Algierba, s 5én fölszólitást bocsátott a’ lakosokhoz és sereghez 
A’ lakosokhoz bocsátottban azt mondja, hogy a’ constantinei ex- 
peditio, a’ franczia fegyverbecsület fentartására minden bizonnyal 
meg fog történni. Saját kormányi terve következő. A’ franczia fegy
veres erő a’legfontosabb pontokon fog összesíttetni, ott határtalan ál
landó urasága megállapíttatni , földművelés által szilárd telep 
(gyarmatitás) létesiltetni, a’ telepítvények át nem ható védvonal ál
lal ótalmaztatni, ’» igy nyomrul nyomra biztos megtartási remény 
alatt előre haladni. Szándéka (Damremontnak) a’ franczia uraságot 
a’ benszülöttekre nézve enyhíteni ’s jótékonynyá tenni , őket a’ 
franczia piaczok látogatásira meginni, általok az ipart megizleltet- 
ni, a' rendet megkedvelteim, szóval, hadi állapot helyébe békét ik
tatni, és p«dig olly békét, melly igazságra építve elég hatalmas 
legyen önmagát fentartani ; jó akaratot ’s ótalmat igér azoknak, 
kik azt megtartják, büntetést pedig, kik háborítani merik.

ftigny tábornok pőre május végére halászatott. Caramart 
és M ortemart urak M arseillehe készülnek utazni, minthogy tanú
vallomásaikat már letették. —  Desmiehels tábornok, ki a’ corsicai pa
rancsnokságot veszi által, I I é n  M arseillehe érkezett. —

Mondják, M éunier pőrének megnyittatása a’ pairszék előli, 
inellynek april iá ién  kellett volna megtörténnie, egy egész hónap
pal továbbra halásztatok, mivel Lavaux, a’ vádlottak egyike újabb 
és igen fontos vallomásai következtében , a’ hírlapok szerint már 
újabb ellögatások is történtek. Legújabb hírek szerint azonban bi
zonyos, hogy a’ mondott napon M eunieren kívül Lavaux és Laea 
ze is pörbe vonattak. —

Az aláírások a’ „Sajtó “ czimü lapban a’ lyoni szűkölkö
dő gyármurtkásök részire már 3 6 ,  5 7 9  frankra mennek. A’ Saj
tó legújabb jegyzéki szerint legtetemesb adakozást írlak alá ’s kül
döttek a’ chateau- cambresi gyármunkások Nord m egyébül, kik 
1 2 9 7  frankot 9 0  centimet tettek össze szenvedő rokontársaik szá
mára. Érzékeny azon levél; mellyel ez adakozást kísérik. „Mi, 
úgymond, azt láttuk Ön lapjából, hogy a’ lyoni gyarmunkásóknak 
nincsen sem dolguk , sem kenyerük. Gyármunkások mi i s , mir 
ők, benső sajonnal vagyunk Ínségük iránt, m ert tudjuk, mit jelen 
az. Ide vau mellékelve 1 2 9 7  frank és 9 0  cení; ; mint Ön elgon
dolhatja, az nem valami fölöslegből, hanem mindenikünktöl a’ szűk 
ségesböl van véve; ámde örömmel adjuk , m ert mi olly szerencsések 
vagyunk, hogy mindnyájunknak van dolgunk. Legyen szives átkül
deni e’ pénzt Lyon m aire jéhez; óhajtanék, hogy az harminc?, 
szűkölködő gyármunkás közt osztatnék föl, kik közül mindegyik 
7 5  centimet kapjon naponként. Mig ez adományunk elfogy , reméll- 
jiik , a’ fordulás is el fog múlni, ’s akkor legalább az lesz vigasz
talásunk, hogy 3 0  rokontársunk nyomorúságát kissé enyhítettük.“ 
Az ínség folyvást növekszik. A ’ párisi takarék pénztárba april 15én  
és 16án 1 8 2, 9 5 1  frankot tettek b e , ellenben 1, 8 6 0 , 0 0 0  fran
kot veitek ki. —-

Dupin Károly, az ismeretes statistikai író, íeczkéiben a’ conservá 
tóriumon többi közt következőleg szólott a’ takarék - pénztárakról 
„A ’ franczia takarékpénztárak a’ legközelebb lefolyt négy év ala 
13  millió frankról 3 2  millióig növekedtek, mi kétségtelen bizony’ 
ványa a’ nemzeti jóllét előhaladtának. Az összegyűlt pénzmenny 
ség csupán biztos ’s bizonyos hasznot Ígérő vállolatokra haszná 
tátik, ’s a’ beadott pénz 4  pcenlét hoz tulajdonosának évenké 
kamatúi. A ’ takai'ékosság által szerzett illy kincset nemcsak pé; 
becsére nézve, hanem erkölcsi tekintetből is drága vagyonú • 
mondhatni, m ért a’ dolgozó néposztály orczája verítékével, m i. 
tékletesség, ’s egyéb erény által szerezte azt, kedves övéi jőve; 
dő sorsának biztositatásaúl. E ’ takarékpénztárak nélkül sok pér. 
heverne haszon nélkül apróbb m ennyiségekben, mert száznál í j 
sebb tőkét nem igen lehet gyiúnölcsöztétni; de ha lehetne i: 
mennyi fáradsággal ’s bajjal jár bármi csekély tőke biztos kiar 
tása, mellyekröl a’ szegényebb néposztálynak fogalma ’s ideje 
csen eszközöltetésükre, holott a’ takarékpénztárban minden i 
vesztő ’s költségokozó külfonna nélkül kiki biztosan gyün 
esözíelheti csekély szerzeményét, ’s azt ismét, ha szükség kiv 
ja, minden pillanatban kezéhez vissza is veheti, anélkül, hogy 
élőbb főimondania kellene. Ezenkívül még a’ közhitei emelkedés 
is eszközük e’ takarékpénztárak, mivel a’ tőzsércsarnokban hala 
inas pártot képezhetni velők a' zsugori ’s uzsorás tőkepénz T 
éllen, ’s egyedül e ’ körülménynek tulajdónithalni, hogy most r.
4  pcentre is kaphatni pénzt elegendő biztos’tás mellett, melly t: 
nánt :dővel bizonyosan gyár-’s kézmüvek is el fognak fogad!; 
hűből aztán mérhetlen haszon háromland a’ nemzeti ipar min 
ágira.“



térét asszonyságok, polgári és katonai tisztviselők, honiak’s idege* 
nek fogtalak el. Taney a’ főbíró inegesketó Van Huren elnököt» 
mire ez tiszta szilárd szózattal felolvasá megnyitó beszédét.

Van Búi ■en, az uj elnök, e’hivatalba léptekor (martz. 4én) 
tartott beszédében kifejté, mi szerint az unió minden kül-’s belvihar 
daczára is magosán és szilárdul á l l , azután röviden előadd kormány
zási elveit. Előre bocsátó a’ kínos rabszolgakérdés iránti hitvallá
sát , erősítvén , hogy Ígéretéhez mindenkor hűn ragaszkodva , a’ rab
szolgás tartományok kívánalmak ellenére, soha javaslatba nem ho- 
zandja a’ rabszolgaság megszüntetését Columbia’s a ’ déli kerületekben, 
’s e ’ kérdés iránti minden beavatkozást gátolni fog azon tartomá
nyokban. Szilárd ragaszkodást az alkotmányhoz ’s végrehajtó hatal
mának a’ törvényes határokhoz illesztését emelé ki , mint politikája 
legfőbb elveit. A’ külpolitikát illetőleg, az eddigi rendszer meg- 
tartalását igéré, ’s hogy a’ békeveszélyeztető szövetségeket kerülen- 
di, ellenben kölcsönös haszonra épült kereskedési összeköttetések 
eszközlésin mindenkor iparkodni fog. „Elődömnek, —  így végzé,
-— magam ’s mindenek nevében hosszú életet kívánok dicsőén töl
tött élte fényes alkonyának élvezhetésére; saját személyemet ille
tőleg pedig rettegés nélkül' bízom hazám jóságában ’s igazságsze- 
retetében, mellynek híven szolgálni lelkesüléstöl égek. Főleg pe
dig a’ Mindenható kegyes irgalmára tekintek, kinek hathatós se
gítségéért alázattal könyörgök, hogy mindnyájunkra tekintsen. Ad
ja az isteni gondviselés, hogy szeretett hazánk hosszú léttel ’s be
csülettel áldassék m eg , és minden utján béke ’s öröm közt halad
hasson !u —  Van Huren után Jackson tártéi búcsúbeszédjét, politi
kai végintézet gyanánt nyilványos pályáról leléplekor, mellyben 
mindenekelőtt szoros ragaszkodást tanácsiolt azon alkotványhoz, inelly 
a* honra nézve már majd fél század óla áldásáraszlólag mutatkozott. 
E z alkotvány pedig az unió fentarta.ását kívánja, valamint szinte a' 
magányos érdekek elmellőzletését olt, hol a’ közérdek parancsolja 
’s egyszersmind azok föntartását a’ szövetségi rendszer által, melly 
nem engedi, hogy a’ központi erő egyes tartományok jogait ’s fel
sőségét elnyelje. E ’ központi erő állása megtarthatására azonban nem 
szabad túlságos ’s a’ haza szükségét meghaladó adózás áltál alkot
mánynyal ellenkező hatalom után törekednie. Az utolsó pont, melly 
iránt a’ lelépő elnök dús tapasztalási kincséből polgártársit fölvilá
gosító, a’ bank rendszer volt. Inté honosít, hogy semmi bank eg /cd - 
áruskodása mint pénzaristokratia állal soha többé ne veszélyez- 
4 issek a’ haza jóllétét és szabadságát. Miután az eddigi külpolitika 
további föntartását ajánlotta volna, igy végzé szavait: „Midőn el
nöknek , polgártársaim , búcsuzásul e ’ tanácsokat adnám , egyszer
smind előterjesztem azon vezérelveket, mellyek szerint e ’ magas 
tisztséget viselni törekvőm, mellyre már kétszer érdemesítettek. M eg
győződve lévén , hogy a’ szabadság ösvényét szüntelen ellenségek 
körzik, kik gyakran baráti álarezot öltenek , nyilványos éltem utolsó 
óráit arra szentelém , hogy Önöket a’ veszélyre figyelmeztessem. 
Az egyesült statusok haladása szerencsét hozó szabad alkotványunk 
alatt, a’ köztársaság alapitóji legfeszültebb reményit meghaladta. Hal
latlan gyors vala növekedésünk számban, vagyonban, tudományok
ban, mind azon hasznos művészetben, mellyek az ember kényelmére 
szolgálnak, ’s a’ történet legrégibb korszaka óta egész e’ jelen pillana
tig soha még egy politikai testben egyesülve 13inilliónyi nép nem volt, 
melly annyi szabadságot és szerencsét éldelt volna, mint az egyesült sta
tusok népe. Önök külveszélytöl nem félhetnek; erejüket, hatalmu
kat ’s fiaik bátor érzelm ét jól isméri az egész pallérozott világ. He- 
lülről, Önöktül m agoktul, rendetlen vágy, romlottság, megcsalatott 
dicsvadászat ’s féktelen liatalomkórság által fenyegetik a’ szabad
ságot veszélyeztető pártszakadások. Illy törekvések ellen, bár minő 
élarcz alá rejtőzzenek is inditóji, leginkább legyenek Önök szem 
füles vigyázok. Önök gondviselésére van bízva az emberi kin
csek legnagyobbika, a’ szabadság! A’ gondviselés számlálhatlan 
malasztokkal áldá meg e’ szeretett hazát, ’s Önöket mint a’ szabad
ság űrjeit választó, hogy azokat az emberi nem javára föntartsák. Adja
az, ki a’ nemzetek sorsát hatalmas kezében tartja, hogy Önök e’ ke
gyére méltók maradjanak, ’s egészen az idők végéig tiszta sziv- 
vel, tiszta kezzel és soha nem szunnyadó éberséggel őrizzék azon 
magas kincset, mellyet gondviselésükre bízott. Pályám nem sokára 
végre hanyatlik ; öregségem  ’s gyöngült egészségem  intenek, hogy 
rövid idő múlva mennem kell oda, hol emberi viszonyok változé
kony esetit többé nem érezzük, ’s lul vagyunk az emberi esem é
nyek körén. Köszönöm Istenemnek, hogy szabadság hazájában 
folytakéi éltem napjai,’s oily szívethelyze keblembe melly hazáját íiúi 
szeretettel tudta sze re ln i; Önök pedig, kik mindenkor tánloríthat- 
lan jósággal viselteiének irániam, vegyék utolsó forró hálámat. —  
Éjszakamerikai lapok szerint Jackson Washingtonból Hermitage m e
zei jószágára utazott Tennesseebe, élte utolsó napjait nyugalomban 
töltendő. •—
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A’ Charte szerint a’ jövendő Orleans hgasszonyt anyja e- 
gész a’ franczia határig kisérendi, Orleans hg pedig őt ugyanott 
személyesen fogadandja. —

N E M E T A L F Ö L  D.
W oerdenböl Írják, hogy Polari K onstant, kim ost a’ fék- 

liázban büntetését állja k i , azzal foglalkozik , hogy körülményes 
elbeszélését adja ki az orániai hg palotájában Brüsselben l8Ü 9ben 
elkövetett gyémántlopásnak. —

Hrüsselböl je len tik , mikép a’ képviselőház april 11 én 3 8  
szóval ü a  ellen, Hye Ily  es indítványára Gendebiene ellen azt ha
tározd , hogy a’ vámtörvény az égetlszesz-főzésekel lárgyazó tö r
vény előtt vétessék vitatás alá. Később a’ kamra a’ bánya-törvény- 
nyel foglalkozott, melly még april lü k é n  is tárgya volt a’ tanács
kozásnak. —

N É M E T O R S Z Á  G.
llegensburgban apnl 1 lé n  a’ kézműves legények föllázadlak 

a1 m iatt, hogy a’ szegénylartási adakozások, mellyek eddig önkén
tes adakozás utján gyűjtöttek, ezentúl kötelességül tétetvén adó gya
nánt m eg is vétetnek. —  A rend azonban csakhamar ismét hely
re állíttatott. —

Cambrayi hírek sze rin t, kellemetlen változás fenyegeti ott 
a’ vászon ’s gyolcs gyártást, mivel most Németországból majd minden 
lent Angliába visznek, hogy onnan mint fonalat magas áron ismét 
visszahozhassák A ’jeles működésű angol fonó-erőmüvek, mellyek min
tájára már W ürtem bergbenis többfonalkészitó erőmű van munkálatban, 
sokkal finomabb ’s egyenlőbb fonalat készítenek, mint kézzel fon
ni lehetne. Csak ezen fonó-erőmüvek áítalányos használata által lehet 
olcsó áron szép fonalat készíteni, mi által aztán végre az eszkö
zöltethetnék, hogy a’ vászon ára súlyegyenben állandna a’ pamut- 
szövetekével. így  tehát több vászon fogna ezentúl elhasználtatni, 
mint pamutszövet valamint a’gyapjuszövő erőmüvekdivatozásaóta sokkal 
több gyapjúszövet használtatik el , mint midőn még csak kéz fon
ta a’ gyapjúi. Jövendőre tehát kevesebb pamutot kell majd idegen 
világrészekből behozni,’s az ezáltal megkímélt pénz a’ hajdan virág
zott lenterm esztés emelkedésire leend fordítható, valamint ez már 
a’ juhtenyésztéssel ’s gyapjúszövéssel és selyem tenyésztéssel tör
tént. E zek, egyesülve a’ répaezukor-gyártás által nyerendő hasz
nokkal, hatalmas korlátokkal védendik a’szárazföldet folytonos elszegé- 
nyülés ellen , mellyet eddig a ’sok külföldi czikk behozatása okozott. 

A M E R I K A .
Az éjszakamerikai uj elnök beiktatásáról igy írnak: „Vasár

nap, marta 4én, Buren Márton ur egyesült statusok elnökévé iktat- 
tatolt. A’Capitoliumon ment az véghez, melly nagy’s valóban pompás 
korinthi osxloprendü márvány- épület, ’s mint a’ romai, egy halmon áll, 
melly a’ várost és a’ széles Potomac folyam által átszelt fölséges 
tájékot uralja. Columbia és Virginia partjai erdőkkel szegvék , dö 
a’ szelíd magasokon mindenütt szép lakok , ’s díszes majorságok 
tűnnek elő , mellyek a’ jelenésnek életet ’s kellernet kölcsönöz
nek. Fölséges téli nap volt e z ; a’ föld ugyan még hóval, ’s a* 
folyam jéggel boriivá, de a’ fölött kék ég, ’s tiszta száraz légkör, 
holott Angliában köd és nedvesség a’ hidegtől elválhattam Első 
érdekes pontot a’ tanácsház m utatott, karzati tömve voltak, ’s a’ 
teremben is tolongtak a’ szép ’s deli öltözetű asszonyságok, ki
ket tanácsnokok vezettek be. 11 órakor King u r, Alabama tanácsno
ka, foglalta el az elnökszéket, ’s a’magas gyűlést megnyitván, ren 
delés tétetett a’ nap főszemélyei méltólag fogadtatásukra. Nem so
kára m egjelent az ujdon választolt alelnök, II. M. Johnson ez re
d es , karöltve Grundy tanácsnokkal. King elfogadá tőle szokott hi
vat.dós esküjét, mire az uj alelnök rövid beszédben megköszönte 
a’ rá ruházott elnökségi tiszteletet a’ tanácsban. Mire hosszú szünet lön, 
m ellyet azonban a’ lisztes urak, komolykodó arczaik mellett is ,  
kellemesen töltöttek el az asszonyságokkal mulatva. E ’ nyájas con- 
gressusülést félbenszakasztá az idegenkövetek és személyzetjök érkez- 
te. Hangos álgyudörgés, ’s a’ nép kábító lármája jelenté a’ lelépő 
és ujdon választolt elnök közelgését. A’ kormánylakból egy szép 
tölgyfakocsiban jöttek azok,m ellyet a’ régi Constitutio nevű fregát 
fájából alakitottanak. Ezen pompás statuskocsi saját természeti fa- 
szinében a’ legfinomabb fényességig van kidolgozva, ’s ezüst 
példázatokkal gazdagon ékesítve. Néhány ujyorki polgár Jack 
son tábornoknak ajándékozta volt azt W ashington utolsó szüle
tésnapján. Az elnökök lovag tiszteleti őrség között é rk ez tek ,
’s a’ polgárok ezrenként tolakodtanak a’ kocsihoz, Beléptükkor 
fölkelt a’ tanács ’s az egész gyűlés. Első Van Buren lépett 
h e , Grundy tanácsnok karján j Jackson tábornok követé őt az 
ünnepi biztosságtól környezve. Az öreg Jackson halvány volt és 
sorv adt tekintetű, szemlátomást hanyatlik a’ sir felé. Van Buren nyu
galmas viseletű vala; több idegen köveinek bizalmasan megrázo- 
gatá kezét. Néhány perez múlva megindult a’ menet a’ Capitolium, 
vagy is inkább ugyanazonegy épület másik osztálya felé, melly a’ 
tanácskamrát, képviselőházat, ’s több más pompás terem et foglal ma
gában. Ez alatt a’ capitoliumi hegyet aljától fogva csúcsáig töm ér
dek nép özönlé el, ’s az épület m agas, széles márvány lépcsőjét 
homlokzatán n’ fölöttük álló sok em berrel fölséges tekintetet m u
tattak. Mind a’ két elnök a’ szohorcsarnokban foglalt helyet, melly 
számukra vala készítve. Az alelnök, a’ tanács és képviselőház tagjai, 
az eddigi m inislerek, különféle statushalőságok és az idegen kö
vetek az elnök jobb ’s bal oldalán foglaltak helyet. A’ terem  egyéb
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F O G L A L A T :  Magyarország (kinevezések; örömünneplésijótétek; Horváth József hagyományai; pozsonyi temetési egyesület; zágrábi főiskola ’s pénz- és régiség- 
gyüjteményének gyarapulta; gyors kocsizási intézkedés különféle irányban; pesti háztelkek becse.) Spanyolország (cortesgyülési munkálatok; ennek állapotja; 
Mcndizabal uj kölcsöne; barcelonai forrongás; Meer főkapitány lemondása; Calatrava újólag hivataloskodik ; hadi viszonyok; Forcadell bánásmódja ’s hátrál
ta; d. Carlos állapotba ’s Evans szándéka.' Francziaország (követházi viták; Meunier ’s társai vallatása ; elegy.) Anglia (Hardinge indítványának vitája a’ spa
nyol ügyekről; a’ tory párt aggodalmai; különféle.) Schweiz. Görögország (a’ török biztosok Athénében; földrengés.) Amerika (Van Buren hivatalos kineve
zései; Bonaparte Lajos megérkezett Ujorleansba ’s a’ t.) Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás-

M A G Y A R O R S Z Á G .
0  es. k. fölsége f. é. npr. 4én költ határozatában Pendeliu 

Im re sé lle i, ’s Rochieh Ig-nácz csucserjei plebánusokat, a’ zágrá
bi káptalanhoz kanonokokká méltóztatott nevezni.

April I9 é t számos helyen ünneplék hazánkban a’ már emlí
tetteken kívül is , mi több városban hasznos intézetek előmozdí
tásával párult. így többi között N y í r e g y h á z a  ezer forintnyi tő 
két alapított a’ helybeli kórház szám ára, olly kikötéssel: hogy ka
matja minden évben april 19én fizettessék ki a’ kórháznak, e ’ szép 
példától buzdulva a’ casino ugyanaz nap este fényes tánczm ulat- 
ságot tartott, mellyból a’ kórház számára tiszta jövedelműi 543 f. 38 
kr. p. p- háramlott. A’ vigadni szeretők nagyobb része visszaadó a’ 
birtokába jutott diszmüveket, hogy a’ czélba vett jótékonyságot 
újabb tánczmulatság jövedelmével gyarapithassa. —  N a g y b á n y á n  
is hasonló mulatság adatván, a’ bejött 202 f 10 kr. pengőt az épen 
ott épülő helv. vallásuk tornya költséginek fodözésére ajánlók.

P o z s o n y . Az 1824ben fölállított „T em etési Egyesület“ már 
annyira növekedett, hogy beteg tagjait orvossal ’s gyógyszerekkel 
is elláthatja, ’s ezenkívül még havonként 3— 6 p. forintnyi rendkí
vüli segélyt nyújthat nekik. Ez okbul munkálatit ezentúl ,,Jótékony 
E gyesület“ czimzet alatt folytatandja. Legfensőbb helyen is jóvá 
hagyott szabályinak nevezelesb pontjai imezek: lő. Minden kath. 
tisztes személy fölvétetik. 2 ik. A’ beiratás az egyesület igazgatójá
nál történik. 3ik ’s élik. A’ belépő, ha még 30ik évét túl nem ha
ladta, 2 p. flot fize t, 30 éven túl pedig minden évért m ég ezen 
kívül 10 kr. p. pótlék gyanánt. Évenkint minden tag 1 p. f. fizet. 5ik. 
E lszegényült tagok, ha az évenkinti járadékot nem fizethetik, hat 
évig elhalaszthalják azt. 8ik. Pozsonybul eltávozó tagok is ré sze
sülhetnek az egyesület gyámolitásában, ha az évenkinti járadékot 
pontosan ’s költség nélkül szolgáltatják az igazgató kezeihez. lOik. 
A’ havonkénti 3— 6 p. ftnyi rendkívüli segély folyvást csak 3 hó
napra adatik m eg, nehogy a’ pénztár m egerőtetvén, hasznos m un
kálatiban gálollassék, az orvosi segély ’s gyógyszerek azonban az 
egész betegségben folyvást kiadatnak. 12 ’s 13ik. Ki nem volt m ég 
egy egész évig tagja ez egyesületnek, tem etési k ö ltség re ’s egyéb 
segély re nem számolhat. A’ tem etési költséget mindig az igazga
tóiul tartozik követelni az illető örökös. 1 Sik. Az egyesület a’ vá
rosi tanács fő feliigyelése alatt á l l , ’s a’ t.

Nem rég  öröklétre szenderült Horváth József, olvasó ka- 
nonokja a’ kalocsai érsekm egyének, olly dicső vonalmú hagyom á
nyokkal telt végintézetet tön, hogy mulaszthatlan kötelességünk
nek tartjuk annak rövid kivonatát közleni: 2 ik pont. A' kalocsai fő 
székesegyháznak m isékre 1000 p. ftnyi alapítványt hagyott. 3 ik p. 
Ó -B ecse m város, ’s Horgas, Fájsz és Sükösd helységek szen teg y 
házinak külön külön 1000 p. f. alapitv. részint azok szükséges köl
tségeire  , részint házi szegények gyámolitásira. 4ik p. A’ siófoki 
szentegyháznak ugyanilly czélra 1000 p alapitv. 12ik p. A’ vakok- 
eüketném ák - ’s őrültek intézeteinek egyenkint 100 p. f. 13ik p. 
6000p . f. kamatját évenkénti jutalmul, mint már emlitók, a’ pesti k. 
egyetem  theologiai kara által legjelesbnek ítélendő 's egyedül m agyar 
nyelven Íro tt, vallási, leginkább pedig erkölcsi munka jutalm ára 
évenkint. I5ik p. 1000 p. f. kamatját olly végre, hogy belőle éven- 
kint az uj áldozó papok számára szükséges m agyar ’s diák könyvek 
vásároltassanak. 16ik p. Iskolai s egyéb hasznos könyvek kiosz- 
tatására a’horgasi, fajszi, sükösdi ’s ó-becsei tanuló gyermekek közt 
összesen 800 p. f. kamatját évenkint, tehát minden helységnek 200 
p. f. 17ik p. Ugyanezen szentegyházaknak összesen 1000 p. f. olly 
meghagyással, hogy kamatját fölváltva évenkint ruhaszerzésre for
dítsák. 18ik -  s 19ik p. A’ horgasi ’s Csanádi tanítóknak évenkinti 
segélyül egyenkint 500 p. f. kam atját, ha szorgalmasan tanítanak, 
különben az alapítvány szegényekre szálland. 20 ik p. Oltárépitésre 
a ’ horgasi szentegyháznak 1000 p. f.; a’ kalocsai káptalan jószá- 
gihoz tartozó íalusi iskolák számára pedig 600 p. f. könyvvételre. 
V égre hagyományi után fönmaradó egyéb vagyona egy részéi a’ 
kalocsai házi szegények , másikát az Éjszakainerikában munkáló té 
ritők , ’s 3dikát a’ kalocsai kórház-gyám olitásra rendeli fordittatni* 
apróbb káptalani jövedelm eit pedig koldusoknak hagyá. Áldás a’n e 
m esre , ki gyűjtött vagyonát czélszerüen használó.

A’ zágrábi kir. főiskola könyvtárát Draskovics Sándor gr. 
4 0 0  kötet remekmű-ajándékkal gazdagító; a’ pénz- ’s régiséggyüj- 
tem ényt pedig Khu Károly kapitány 1 0 3  darab, Cetlin várátul nem 
m essze egy erdei barlangban talált régi p én z ze l, úgy szinte 
Kermpotich József eszéki városbiró ’s iskolai főigazgató 6 3  darab 
ó-szerü pénzzel gyarapította.

A ’ Pest ’s Eperjes közti gyors kocsizás most m ég inkább 
megfelel a’ közkívánatnak, m ert e’ h. 14töl fogvást a’ társaság 
kocsijai hetenként háromszor indulandnak Pestről 5s érkezendnek

vissza , ugyanis kétszer Miskolczon ’s Kassán keresztül E perjes
re , ’s egyszer Miskolczon által Rozsnyóra ’s L őcsére, valamint 
szinte Miskolczrul Tokajba és vissza, melly utóbbi intézkedés 
Andrássy gr. Schlosser E. L. urnák ’s az eperjesi iparegyesület
nek köszöni létrehozták Ezen uj vállalat igen sok hasznot árasztand 
kereskedésünkre ’s egyszersmind könnyíti hazánk hegyvidéki meg- 
ísm érhetését, mellyeket kitűnő részben teljes joggal állíthatni a’ 
sweizi ’s tyroli magasztalt ’s égig meredező havasok m ellé , sőt 
némelly nálunk találtató természeti ritkaságok tekintetéből talán ele- 
jökbe is tehetni. Az illy sok közül csak az abauji és sárosi opál
bányákat, forrásokat, rozsnyói vas-és rézhám orokat, papirmalmo- 
kat ’s a’ t. az aggteleki óriás csepkő-barlangot, továbbá ISzepesség 
felé a’ Kárpátok zergék - lakta regényes orm ozatit, 1 4  nevezetes 
tavát, a* lomníczi csúcs jegese it, gyönyörű zuhatagit ’s a’ t. említ
jük. Az utazó kocsik igen kényelmesek. A’ gyors kocsizást intéző tár
saság rövid idő múlva Pestről Nagyváradra , Kolozsvárra és Sze- 
benbe is háromszor induland hetenkint, ’s hasonló intézetek létesii* 
lendnek Pestrül S zeg ed , A rad , Tem esvár, K anizsa, Zágráb ’s 
Fium e felé is , mi számithatlan hasznú leend hazánk minden ipar
ágira nézve.

P e s t i  h á z a k ’» h á z t e l k e k  b e c s e .  Pesten a’ házak ’s ház
helyek becse majd a’ legfensőbb álláspontot éró -el. Múlt április hó
napban eladatott a’ harminczad-ulezában egy 89 Q  öl kiterjedésű ház 
48 ezer pengő forinton ’s 300 darab aranyon. Az egy emeletes ó épület 
olly állapotban van, hogy ha azt uj birtokosa (mint szándékozik) jöve- 
delmesehbé ’a kényelmesebbé akarja tenni, majd egészen alapjából el
keli bontatnia, holott mindennapi tapasztalás szerint az abból kerülő 
építési anyag nem éri-meg a’ bontás költségeit, és igy ezen nagy som
ma pénzért csak 8 9 Q  öl puszta háztelket vett. Érdekes lehet itten a’ 
következő számolás, hogy e’ házteleknek szerfölött nagy becse annál
szembetűnőbb legyen:
A’ ház ára . . . .............................................................. 48,000 fr. pg.
300 darab arany a* mostani pénzkelet szerint 4 fr. 40 • • 1400 fr- —
Általiratási költaég törvényhatósági s * ibály szerint 1 ftól 2 kr. . . 1646 fr- 40
Öröklevél díja 's egyéb m ellesleg k ö l t s é g ......................................... 63 fr- 20

51,100 fr- pg-
Egy öl hosszába 9 9 darab ezüst garas fér, ’s igy egy □  ölet 

tömötten 9801 darab ezüst garassal befödhetni, az egész 89 □  ülnyi ház
hely térségét pedig 872,219 garassal vagy is 43,6 íOfr 19 garas pgpénzzel tö
mötten teríthetni-be, következőleg a’ megvett házhelyet árából ezüsttel 
befedhetni ’s még 748 9 ft’s 1 garas rá sem fér. Különös megjegyzésre 
méltó, hogy e’ vételt még jutalmasnak is tartják, ’s ha vevője azt alapjá
ból újra építi, legalább százától hatot jövedelmezni fog. Pest emelke
désének csalhatlan tanujele a’ háztelkek^becsének majd minden más fő 
városit meghaladó fokon állása.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ mart. 7ki cortesülésben uj előterjesztést adott Beltran 

de Lis Valencia nyomoruságirul , ’s tartózkodás nélkül kimondó, 
hogy ha rövid időn hathatósb eszközöket nem használnak álla
potja könnyítésére, a’ tartomány függetlenné fogja magát ten n i, 
vagy 2dik Navarrát képezend. Lopez volt m inister, alicantei kö
vet egyszersmind ezalkalommel aztkivánáa’m inisterektül: terjesszék 
elibe tartománya legközelebbi állpotját a’ következő napon ; mit 
azonban nem teljesitettek. Nehéz is most illyes valamit k eresz
tül vinni a’ cortesben; mert a’ többség egészen elfogult, ’s any- 
nyira szerelm es önmagába , hogy mindent zsarnokilag visszavet 
’g e lu tasít, mi őt kellemetlenül érinthetné. Illy tapasztalása volt 
mostan Tarin követnek, kinek a’ többség nézetével ellenkező 
inditványát nemcsak a’ vitatkozásbul zórák ki, hanem másnap 68  
követ által aláirt olly előterjesztést is nyújtónak b e , mi szerint nyil- 
vónyittassék, hogy a’ cortes legnagyobb nehezteléssel hallgatá T a
rin ur inditványát. Híjában igyekezett P izarro , Caballero ’s több 
más, előttük megfoghatóvá tenni , hogy ez a’ követek véleményi ’s 
nyilatkozási szabadságát sértvén, erkölcsileg kinszeritést von m a
ga után; továbbá, hogy a’ polgári háború végeztelését ’s a’ n em 
zet boldogulására ezélzó valódi javítások lé te s ité sé t, sürgető in- 
ditványrul nem olly könnyen mondhatni, hogy azt a’ cortes leg 
nagyobb nehezteléssel hallgatá,’s hogy illy nagyon elfogult kebelre 
mutató nyilatkozások bal következést szülhetnek : m ég is ellen
kezőt határozott a’ többség. Látszik tehát, hogy a’ cortes mostani bá
nás-m ódja igazi zsarnokság; de a’ visszahatás, mellyet ez bizo
nyosan szül, nem csak a’ cortessel czimboráskodó ministeriumot 
fogja megbuktatni , hanem földre sujtandja amannak óriási müvét, 
az 1837k i alkotmányt is. —  Ugyanez ülésben rendszabályokat 
hoztak a’ 2 0 0  millió reálnyi kinszerite»- kölcsönbül be nem sze
rezhetett 120  millióra nézve; ’s olly hatalommal ruházák föl e’ 
tekintetben a’ tartományi biztosságokat, hogy ez Vlendizab4t kő y- 
nyen lemondásra birhatá , ha m ég számadásinak harmadik része 
hátra nem volna.
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A’ cortes apríl 13ki ülésében kérdőre voná Leal követ a’ 

pénzügyministert, azon hírre nézve, melly a’ csarnokon szárnyalt, 
t. i. hogy a’ kormány újólag igen nagy mennyiségű pénzt akar 
kölcsön venni. Mendizabal erre csak azt válaszolá, hogy jelenleg sem 
mondhat egyebet, mint néhány nap előtt Domenichnak mondott, 
t. i. hogy kezdemények ugyan tétettek már a’ kölcsönvétel ügyé
ben , de még semmi sincs elhatározva. Franczia lapok azt mondják, 
hogy Aguado (ki a’ madridi udvarral ízetlenségben volt, mivel ez 
tőle a’ marquis de las Marismas czimet elvoiiá) Marliani követség- 
titoknok ’s egy banquiernek közbenjárultára, elegendő költséget 
ajánlott olly nagy sereg-föláll kására Cordova vezérlete alatt, melly 
képes leendne d. Carlost tönkre juttatni. Föltételeit titkos ülésben 
vették tanácskozás alá. Azoknak egyike ez : nyugtassák meg ól a- 
zon 3 0  millió frankra nézve, mellyet eddig tőle követeltek , ő a- 
zonban olly ürügy alatt, mintha az VII Ferdinand magányos köl
csönzése lett volna, visszatartóztatolt; továbbá: engedjék m eg , 
hogy ő jelölhessen ki egy pénzügyministert Mendizabal helyébe, ’s 
bízzák egészen rá a’ fölügyelést e ’ kölcsönzésre ; végre hogy e’ köl
csönnek a’ Philippini, Portorico és Cuba szigetek jelzálogul szol
gáljanak , !s ezek birtokában Anglia és Francziaország m ég azon 
esetre is biztosítsa a’ királynét^ ha d. Carlos elfoglalná Spanyolor
szágot. —  A’ kölcsön 2 2 5  miilióbul állana , százlul 5 ötös levo
nattal, úgy hogy a’ kormány tulajdonkép csak 1 2 4  milliót kapna.

Előfordult a’ cortesülésben Forcadell táborjárása ’s Loren
zo tábornok magaviseleté is, ki a’ neki ajánlott parancsnokságot el 
nem fogadá , noha más egyéb szolgálatra készségesnek nyilatko- 
zék. A’ vitatkozás néhány követ azon indítványának félrevetésével 
végződök , hogy a’ kormányt nagyobb munkásságra ’s buzgalomra 
szólítsák föl. Azóta ismét szokott hanyagsággal tanakodnak a’ tanács 
szerközetérül , a’ havannahi követek cortesülésbe nem bocsátása- 
r u l , ’s közbenközben Rodil és egyéb tábornokok pő ré irő l; de a’ 
ministerség mindig föntartja előbbi jogait, ’s bizonyolja, hogy sem 
gyorsabban sem hatékonyabban nem munkálkodhatott, mint a’ ho
gyan cselekedett.

A’ barcelonai forrongásra!, mellynek kitörését egy idő 
óta folyvást rebesgeték , így Írnak aprii lö k i levelek: Valencia, 
Arragonia ’s Manchábul jött kedvetlen hadi tudósítások miatt leg 
nagyobb fokra emelkedett az izgás. Már a’ hely is ki volt je le l
v e , mint m ondják, hol a’ zendilőknek össze kell vala gyűlniük , 
’s ez a' Rambla- tér vala. E ’ szárnyaló hír következtében kartácsokkal 
tölteté meg az ide szolgáló Lasatrasanos erősségbeli álgyukat a’ fő
kapitány, M e e r; a’ katonaságot pedig laktanyáiban fegyverbe állitá, 
's  minden szükséges intézkedést megtön a’ létesítendő inerény e l
nyomatására. Ez által elejét vette ugyan u’ kitörésnek ; nyugalmunk 
azonban nem tarthat soká ; ’s a’ közcsend annyival kevesbbá biz
tosítható, mert városunkban mintegy 15 ezer idegen menekvő ’s 3 0  
ezer kenyértelen gyári munkás v an , sőt az egész alsóbb néposz
tály Ínségben sanyarog. A’ forrongást m ég inkább növelik a’ bujto- 
gatásokkal ’s ingerlésekkel tömött hirdetmények ’s röpkeiratok. Ä’ 
carlosiaknak egy újabb győzödelme, zendülésjel fog lenni a’ hábor
góknak.—  Mondják, Saragossában ismét helyre állott a’9rül lOik- 
re  viradatkor megzavart csend. Több tudósítás szerint épen nem két
séges , hogy a’ titkos társaságok kormányelleni uj mozgalmat szán
dékoznak eszközleni a’ tartományokban. -—

Catalónia új főkapitánya b. M eer a’ forrongás egész kiütésétől 
tartván, benyujtá elbocsáttatását a’ kormánynak , ’s mint m ondják, 
feleletet sem  várt, hanem önkényt kilépett hivalalábul 's Parenot v. 
l ’astort nevezó maga helyébe.

Calatrava újólag átvette hivatalkörét, *s ez alkalommal egy 
beszédet tartott a’ királynéhoz, mellyben neki azt javasolja, hogy 
minden ministerét bocsássa el, önmagát (Calatravát) sem véve ki.

D. Carlos m ég folyvást Esteiiában tartózkodik ; hir szerint 
azonban nem sokára Tolosába költözend, hol d. Sebastian főtá- 
borszállása van jelenleg is. Rebesgeték, hogy néha néha tébolygás 
lepi meg d. C arlost; annyi bizonyos, hogy m ég most is beteges, 
’s a’ náthahuruton kívül lábköszvényben is sinylik. Különben e ’ két 
helyen szintolly kevés az újság mint S. Sebastianban. Valenci- 
ábul jött legutóbbi tudósítások szerint az egész „párt“ egyesülő 
már a’ tartomány szivében, mert a’ m. h. 24ke óta San-M ateol 
sikeretlenül vívott 's f. h. 6 kán Buil által győzelm esen megtá- 
modtatott Serrador is egyesült már Cabrerával, ki 2  ezer em ber
rel ’s 3 0 0  lóval, az egy ideig megszállva tartott Liria városiul 
7kén Villar és Alcublas felé indult. Előtti napon (Okán) megköze- 
lilé f  orcadell előcsapatját Sieteaguasnál a’ chrislinoi lovasság, ’s 
Chulillanál tüzes harczba ereszkedett vele, hol Nogueras tábornok 
számos fegyveresét leöldözó. —  S. Sebastianbul f. h. 14rü l költ 
levelek jelentik , hogy két londoni lap tudósilóját (állítólag a’ Ti
mes és M. Héráidét) elfogák a’ carlosiak, midőn amazok a’ tábor
szemek körüli vizsgálódluknál beljebb haladtak, mint sem tanácsos 
vala ; ’s hogy őket Hernaniba vivén agyon lőtték volna; mi a- 
zonban még nem bizonyos. Ugyan onnét költ legutóbbi közlemé
nyek kétíélekép szólnak Evans tábornokrul; némellyek ugyanis azt 
mondják, hogy nem sokára támadó mozdulatokat te en d ; mások 
pedig, hogy Angliába visszatérte előtt már semmit sem szándéka 
cselekedni.

h orcadell kegyetlenül bánt Orihuelában a’ szabadelvűtekkel, 
annyival merészebb lévén azt cselekedni, mivel a’ 2 0  ezer főbül 
álló polgárság legnagyobb része d. Carloshoz ragaszkodik. Né- 
mellyeket elfogatott a’ gyanúba vettek közül, egyszersmind pedig

10  ezer tállérnyi sarczot követelt ra jtok ; de csak mintegy 4 
ezeret zsarolhatott ki, m ert időközben összeesküvést födöztek fel 
A licanteben, mi két várparancsnok elfogatását ’s a’ tartomány fő- 
kormányzójának hivatalruli lemondását voná maga után. E ’ tö rté
netre sok fegy veres csoportúit vala össze ugyannyira, hogy csupán 
Murciában mintegy 8  ezer csatázó v o lt, többnyire nem zetőrség 
beli, ’s közel 7 0 0  ló. Hidalgo osztálya is m egérkezett oda Valen
ciába! 2  ezer öt száz emberrel ’s 1 6 0  lóval. Forcadellnek tehát 
nem lehetett késnie , ’s vissza is vonult szerencsésen régi tábor- 
szállására Ulielbe.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A követliásban apríl líík án  as algieri ügyben Jauber! gr. 

következőleg folytatá a vitatást: „A ’ tlemseni expeditio ellene 
volt a’ kamra szellemének ’s a’ minister! sürgönyöknek. „É n  m ég 
a’ tlemseni expeditióval nem vagyok tisztában* , így irt a’ hadmi- 
n is te r , ’s egy holnap múlva erre  igy felelt Clauzel: „Tlemsenbe 
m egyek.“ (Kaczaj,) E ’közben a’ ministerium megemlékezett a’ kam
ra végzéséről, ’s hajókat külde a’ sergek elhozatására; a’ parancs
nokló tábornok azonban, kétségkül a’ főkormányzó meghagy iából, 
Urán belsőjébe vezérló azokat.“ A’ tlemseni adó tárgyában egye
nesen zsarlásról vádolja Jaubert Ciaazelt. A’ constantinei expedt- 
tiora nézve két külön vélemény uralkodott a’ kabinetben ; egyik 
Thiersó ’s ez a’ katonai, másik Guizoté, ’s ez a ’ békés rendszer 
képviselője volt. Clauzel terve véghezhajtására 5 0  millió frank, 
és 5 0  ezer katona kivántatott volna. A’ szónok egy úttal a’ volt mi- 
nisteriumot is vádolja, hogy kivált a* constantinei expediiiokor nem 
elég  határzottan , sőt következetlenül viselte magát. April 19kén  
Ráncé ur Clauzel seg é d e ,a ’ katonai rendszert védelmezve szólt.

April 2 ié n  nyittattak m eg a’ pairszék előtt a’ pörbeli vita
tások M eunier, Lavaux, és Lacaze e llen , a ’ múlt év dec. 27én u’ 
király szem élye ellen elkövetett gyilkos m erény miatt. E’ pörvi- 
telnél a’ rendelések azonok voltak, mint az előbbiekben, csak azon 
egy  különséggel, hogy a’ közönség elől a’ kert ezúttal nem völt 
elzárva. Re csak kevés kandit v. újságvágyost láthatni. Az udvarban 
nem zetőrök és sorkatonaság vannak fölállítva. A’ pairkamra szo 
kott ülésterem ét törvényszéki terem m é változtatá. 12 órakor a* 
vádlottakat hatóság őrök vezeték be. Meunier arcza semmi je len té
sű, de tekintetén vadság sem  mutatkozik. Lavaux-t feltűnő arczvo- 
nalmok ’s igen fehér ruhanem ű tünteti ki. Lacaze meghatottabb 
nak látszik , mint többi vádlársai. I 2F órakor felolvasók a’ pairek 
neveit. Kilencz pair m entegetőzött b e teg ség g e l; négyvenhárom  
minden m entség nélkül kimaradt. Az elnök kérdésére a’ fővádlóit 
e lőadja, hogy neve : P ierre Francois M eunier, 23 év e s , szü
le tett Lachapelle st- D enisben, lakik Parisban M ontm artre ulczá- 
ban 24 szám a la tt , állapotjára nézve nyerges legény. Charles A le
xandre Lavaux 27 éves, nyerges leg én y , született Viílatteban , la 
kik Parisban, M ontmartre utczában 3 sz. a la tt; Henri L acaze, ZZ 
éves, kalm árlegény, sz ü le te tt’s lakik Auchban. Az elnök e rre  kér- 
dé a’ vádlottakat; je len  vannak e védelmezőik. D elargle, Chaire d’ 
E starge és Ledru -R ollin  u. u. fölkelnek. Mint stalusügyvédek Je
len vannak F ra n k -C a rré ,  Plougoulm , és Eugen Persil urak. Ä* 
etatushatóság ré szére  3 5 , Lavaux m ellet 23 , Lacaze m ellet pedig 
9 tanú van jelen. E rre a ’ vád felolvastatik, melly Meuniert k irály - 
gyilkolásról , a’ többi kettőt pedig czimboraságról vádolja. Az e l
nök M eunier vallatásához fog. Meunier elismeri, hogy ó dec. 27én a5 
tluileriákban a’ királyra lőtt. A’ pisztolyt a’ lópör-szaruval együtt La • 
vauxtói vitte el 2 5 én , annak távollétében, ’s tudta nélkül, a’ lö
vésre  azon egy golyót használta, melly neki egy bajvivásból fen- 
maradt. A’ pisztolyt mint büneszközét elismeri. K é rd és : Mi ok indí
totta étet e’ vétekre? F e le le t: Én mindig gyűlöltem  a’ Bourbonokat 
*s névszerint az Orleans hget. Nov. végén, vagy dec. elején Lavaux 
L acaze’s én együtt ültünk a’kályha mellett, ’s iddogáltunk. Az áprilisi 
vádlottakról beszélgeténk, azután Fieschiről, M oreyról és Pepinről, 
mondották, hogy szerencsétlenség  volna, ha ezen fiatal em berek bör
tönre íté lte tnének , ’s ben maradnának; valaki közülünk azt m on
dotta , csak egy mód volna m egm enthetésükre , t. i. a’ király meg- 
öletése; sorsot veténk tehát, ki hajtsa azt végre; három darab papiros, 
mellyek egyikében kenyérm orzsa-golyó vala , a’ kalapba vettetett, 
ks én valék az, ki húztam, ’s kit a’ sors ért. Én azt mondottam La- 
vauxnak: Hát én tegyem  meg a5 csapást? ó azt válaszolta: Majd 
meglássuk. Mi tovább ittunk, Lavaux volt első, ki aludni ment. Azon 
kérdésre: m iért hitte a z t ,  hogy a’ király halála által megszabadúl 
az ország ? azt válaszolta Meunier, hogy a király halálától kormány
változást rem én y le tt, még pedig respublicát. Már jun. Öéii vagy 
lOén végre szándékozott a’ gyilkosságot hajtani, s egész nap a 
IVeuilly felé vivő úton sétált, de pisztoly n é lk ü l, m ert azt hallotta, 
hogy a’ király gyakran k i já r  gyalog. Más nap valamelly színház- 
jegy rü l támadt czivakodás miatt elhagyta Lavaux-t, s visszament 
bátyjához. Az elnök valószínűtlennek vélte, hogy két olly szem ély, 
kik illy nagy gonosztettre összeesküdtek, olly csekélység miatt 
elváltak volna egym ástól, ’s azt tartá , hogy az tán gyan u -k ik erü le t 
m iatt történt. Meunier nem m el felel. Továbbá azt b eszé li, mikép 
májusban egykor reggeli u tá n , a’ nélkül azonban, hogy sok bői i 
ívott volna, idegvonaglásokba esvén , nem tudja u g y an , mi történt 
vele , de beszélték n ek i, hogy ezeket m ondotta: Fülöp# ha szá
molni valód van valakivel, tedd azt minélelóbb; m ert én a* pokol
ból jö ttem , hogy megöljelek. Hol gyilkom ? Jól tudom , hogy le 
fognak fejezni; de nekem  mindegy. L á m á iró l másnap Meuniert
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cz eset miatt k igyúnyolták; ’s magának Lavauxnak is kelleti a’ 
dologról tudnia. Lavaux gyakran inté ’s em lékezteté Meuniert, hogy 
ígéretét teljesítse. Octoberben is a’ játékszín után kérdezé Lavaux 
M euniert: mikor fogná a’ csapást m egtenn i, mire Meunier azt vá
laszolta, hogy még nem vesztettek el semmi időt, ő szavát fogja 
tartani. Lavaux erre  azon tanácsot adta M euniernek, hogy ruhane
m űjéből a’ jegyeket vegye ki, nehogy rá ismérjenek. M eunier ek 
kor m ár sept. íik e  óla ismét Lavauxnál lakott; neki Lavaux dolgai
ban utaznia kellett vala, de ez csak ürügy volt a rra , hogy Meu
n ier bátyjától elédesgeltessék. Aprilben és májusban pisztolylövés
re vezette, ’» arra tanította, mikép kell a’ pisztollyal czélozni. L a
vaux ugyan nem  m ondotta, hogy e’ gyakorlások a’ gonosztett 
végrehajtására számitvák, de Meunier úgy vette azokat.

Már dec. 1 2én értesité Lavaux M euniert, egy nemzeti Őr- 
Jegyet mutatván elő, hogy a’ kamrák megnyitlatása dec. 2 7 én fog 
történni ; egyszersmind gyakran tudatá vele, hogy a’ mit tenni akar, 
gyorsan vigye véghez ; azonban M eunier csak ritkán látta Lavaux-t, 
mivel a’ házon kivül voltak dolgai. M eunier beszélte továbbá : hogy 
politikai foglyokkal semmi összeköttetésben nem volt, ’s vállolata 
létesítése előtt czimboráival épen nem értekezett a’ do logrul, hogy 
ne koczkáztassa őket. Lavauxval gyakran ivott; de a’ merény nap
ján  csak 2  órakor vett egy pár falatot szíjába. Kérdés : Ön azon 
óhajtást fejezte ki gyakran , hogy vállalatával fölhagyjon ; sőt Ön 
m eg is akará magát é te tn i; tehát m ég is kellett valakinek Önt sar
kalni e ’ gonosztettre? F e le le t: N em ! de m egígértem , és én soha 
sem ígértem valamit kétszer. Több tanú megmondhatja Önnek, hogy 
ha azt Ígértem volna m e g , hogy a’ kem enczébe rohanok, azt is 
m egfogtam  volna tenni. M eunier megvallja ugyan, hogy a’ kocsi
ban a’ rendőrbiztosnak azt m ondotta, hogy 4 ö en  készek királygyil
kolásra ; ó a’ 2 ik szám v o lt, ’s ha a’ 3ik szám a’ gyilkosságot vég
hez nem viszi, végre hajtandja a’ 4 ik szám ; de azt alap nélkül 
tette , mert az nem volt igaz, ’s csak a’ rendőrbiztost akarta egy 
kévéssé megzaklatni. Ö soha sem tartozott semmi politikai egyesü
lethez, sem nem hiszi, hogy a’ másik kettő valamelly politikai e- 
gyesülelhez tartozzék. Utána Lavauxt vallatták. Lavaux tagadja, hogy 
Meunierrel valaha beszélt politikai vélem ényeiről, vagy hogy azt 
mondotta volna, hogy a’ foglyokat megszabadítani egyetlen eszköz 
a’ király halála. A ’ sorshúzásra nézve azt mondja Lavaux, hogy 
ő a’ házon kivül evett ak k o r, ’s közönségesen kenyerét M eunier
nek , vagy Lacazenak engedte által , e ’ kettő azért húza sorsot, 
hogy megtudják : ki nyeri el a’ kenyeret. Pisztolylövésre Meuni- 
ervel csak egyetlenegyszer ment 's akkor is fogadásból, ki fizesse 
m eg az állalok elfogyasztott kalácsot. Lavaux továbbá azt állítja , 
hogy ő Meuniernek az idegvonaglás alatt ejtett szavairól semmit sem 
tudott, ’s azon kérdésre , mikép lehet az , holott házában valameny- 
nyi ember hallotta, azt m ondja, hogy ő azon időben gyakran ki
járt , Carolle úrral é rtekezn i, ki őt bukásba szándékozók hozni.
A ’ pisztolyokat M eunier elől nem dugta el, mert haszonvehetlenek- 
nek tartotta. Azt sem tudta , hogy M eunier tőle kést vitt el ’s az
zal a’ neuillyi országúira ment. Tagadja, hogy őrjegyét M eunier
nek m egmutatta, ’s azt m ondotta: „L átod , most nyittatnak-meg 
a’ kam rák; megtartod szavadat?“ Azon kérdésre : mikép lehete az, 
hogy M eunier elfogatásakor m egjegyzetle, hogy annak arcza kék,
’s m ég sem ismért rá , azt válaszolja : ha rá ismértem volna, za- 
varodtamban nyugalmamat nem tartottam volna-meg. Arra sem em- 
lékezék , hogy hazafelé mentében azt mondotta, hogy a’ gonosz
tettet egyik legénye követte-el, mint ezt egy tanú vallotta rá. Ha, 
úgymond, M euniert megismérte volng, rokonit azonnal tudósítan
dó vala. E lnök : Igen , ha czimborája nem lett volna Ön. Lavaux:
É n soha sem voltam senki czimborája. Lavaux után Lacaze véte- 
ték elő. Ó tagadja , hogy Meuniervel bizodalmas lábon állott. A ’ 
sorshúzás csak kenyérért vagy halért történt. Az akkor folytatott 
beszélgetést is a’ király-megölésrül tagadja. Elnök: Auchba vissza
tértekor m ég is azt mondotta Ön az Önt kisérő rendőrnek , hogy 
M eunier vállolatát tudta. L acaze: M eunier gyakran előhozta, hogy 
nevét híressé fogja tenn i, ’s úgy h iszem , egykor azt is mondotta, 
hogy a’ királyt m eg akarja ölni. E lnök : Ön hát azt nem tartja po
litikai beszédnek ? Lacaze : É n  nem beszéltem vele politikáról, *s 
kifejezéseire semmit sem hajtottam. E lnök : Ön azt mondja, hogy 
soha M eunier bizodalmas barátja nem volt, mikép történt tehát az 
hogy vállolatát Önnek megvallotta? L acaze: M eunier te ljességgel 
hiú v o lt; én semmit sem tartottam beszédeiről. E ln ö k : Mikép ma
gyarázta Ön magának e’ helyet M eunier egyik levelében : „Édes 
L acazeom , én soha sem fogok m egváltozni:“ Lacaze arra ki nem 
elégítő választ adván, a’ vallatás félbenszakasztatott, ’s a’ tanuk ki
hallgatásához fogtak. Első tanú P ere  u r , házbirtakos , ugyanaz, ki 
Meuniert elfogta , következőleg vall: Ö dec. 2 7 én  ama’ közön á l
lott, mellyet egy csapat nemzetőrség nyíltan hagyott. A ’ király las
san kocsizván el, a’ kocsiból kihajlott a’ zászlót üdvözleni. P ere  le
vette kalapját, ’s e’ pillanatban egy lökést é rz e tt , ’s a’ mint vissza
tekintett, egy em ber karját pillantotta meg, ki pisztolylyal a’ ki
rályra czélzott. 0  azonnal karjához kapott, de azon perczben e l
durrant a’ pisztoly, egy ’őr a’ gyilkosra támadt, ’s gallérjánál fog
va megragadta. Pere folyvást karjánál fogva tartotta ő t ,  míglen a’ so
kaság elválasztotta tőle. A’ pisztoly a’ földre esett. Előbb egy ősz- 
haju ’s türhetőleg öltözött férfit lá to tt, ki feltünőleg kiáltozott „ É l
jen ! “ ’s kalapájval legyintgete; de később azt nem látta többé.
Ö azt gyanítja, hogy ez ember szándékosan állott oda, hogy a’ 
királynak alkalmat nyújtson üdvözlésre. A ’ tanú ismét rá ismér Meu-

nierre. —  Charles m űvész, ki mint nemzetőr a’ gyilkos mellett 
á llo tt, erősíti, hogy P ere hárította el a’ lövést. Bizonyos Meuniert 
M esiéres azt beszéli, hogy midőn a’ m erény után M euniert el a- 
karta fogni, valaki hátba ütötte ő t .—  Drignios hatóságőr, ki M eu
niert a’ Conciergeriebe kisérte, elmondja, mit az a’ szándékozd 4 0  
királygyilkosról beszélt. Meunier : „Ön téved, én nem szóltam elő
ször. Maga volt a z ,  ki mondotta, hogy ismér valakit, ki hallotta, 
hogy valamelly 4 0  személyből álló társaság a’ királyt m eg akarja 
ölni.“ Marut de 1’ Ombre rendőrbiztos, ki M euniert két hatósági ő r
rel egy béi'kocsin szállította, azt beszéli, hogy valamennyien m é
lyen hallgattak, míg a’ hatóságőrök közül egyék azt jegyzé m eg : 
Az elmenőknek azt kell hinniük, hogy a’ kocsiban igen meleg van. 
E rre  M eunier nevelve felelt: „Azok bizonyosan nem szeretnének 
helyzetemben lenni; de mindent meg kell egy kissé Íz le ln i:“ Az 
őr azon m egjegyzésére, hogy7 a’ nyaktiló (vérpad) épen nem ked
ves csem ege, mondá M eunier folyvást nevetve: „Ha az ember ezen 
késsel megberetválja m agát, nem történik az kétszer.“ —• A ’ biz
tos kérdé ő t : nem jutott e ’ eszébe anyja, midőn a’ gonosztettet e l
követte ? A ’ válasz az vo lt: minden perczben nem lehet gond min
denre. Egyik azt k é rd ez te , nem tartozik e politikai egyesülethez ? 
ő ig en zé , ’s elbeszélte a’ 4 0  személyü- társaság tö rténeté t, de a’ 
inellynek tagjai egymást nem ismérik. —  Altaljában a’ tanuk keve
set tudnak arról mondani, mennyi részt vön a’ két vádlott a’ gonosztetti 
szándéklatban , elkövetésében úgy is egyik sem részesült.

A ’ pairszék apr. időkén M euniert halálra ítélte, Lavaux-t 
és Lacazet pedig föloldozá ; a’ király azonban száműzésre változ
tató a’ halálos büntetést.

April i  lk én  néhány cherbourgi halász a’ csatornában egy 
legnagyobb fajú czethalat látott. Az éjsarki tenger ezen lakosa hi
hetőleg a’ folyvást tarló hideg miatt vergődött ide. A’ tudósítás nem 
említi : megfogták e vagy kimentek e halászatára ? —

Az „Echo de la Haute M arne“ következő iratát közli De- 
mongnot urnák , ki a’ kereskedés ministerétől léghajók korm ány
zására szabaditékot nyert : „M ost dolgozom az első léghajó e l
készítésén , melly a’ levegőt Francziaország fölött minden irány
ban átszelendi ’s bebizonyitandja, hogy gőz által a^léghajók  
hathatósan kormányozhatok, ’s tehetni velők légutazásokat is. E ’ 
rendszer a* term észet legegyszerűbb törvényein alapul ’s igen  
könnyen létesíthető.

Joinville hg, a’ király fija, „A ube“ nevű franczia hajón sze 
rencsésen Calcuttába é rk eze t, hol Auckland lord fogadá őt. Al
lard tábornok is ugyanazon haj ón érkezett hazájábul visszatértekor 
Rundschit-Singshez.

Az omladékföld által elevenen kútba temetett szerencsétlen Billard 
megszabadittaíásáról a’ lapok következőt közlenek : A’ munkások csak 
6  lábnyira voltak tőle távol. B e uj aggódás támadt ’s a’ boldogtalan
nak m egm entetésével tovább késni nem  vala tanácsos. M ár tovább 
volt 6 0  óránál i 2 0  lábnyira föld alatt, minden mozgástól ’s táplá
léktól megfosztva, ’s a’ legnagyobb nehézséggel vön lélekzetet. 
Szellem i ereje már enyészni kezde. Őrültség tám adá-meg ő t, ’s bá
torság helyébe kétségbeesés fogá-el. Panaszkodni hallák őt, ’s han
gosan élelem után esengve kiáltozni, azután bőszült örömmel ő r- 
jöngeni. Nabert orvos, ki egy pillanatigsem hagyá-el a’ helyet, e’ 
körülm ények közt a’ megszabadítás legsürgetőbb siettetését ajánlá, 
mivel a’ boldogtalannak élete csak kevés órára látszékterjedhetni. 
V égre! három  napi ’s éji fáradhatlan munka után egy utolsó eró- 
ködés képes volt a ’ szererencsétlennek fejét szabaddá tenni. E ’ pil
lanatot töménytelen népsokaság örömkiáltozása üdvözlé. Midőn fél— 
ájultan ’s alig pihegve felhuzák, m ég is megszólalt ’s hálát rebe- 
gett szabaditójínak. E z martz. 30kán reggeli 1 0  óra után 4 6  percz- 
kor történt. Azonnal paplanokba burkolva, ’s fejét könnyű kel
mével (Stoff) befödve ágyra tették egy gyönge világíttató szobában, 
hol, miután kevés levest ’s bort vön magához, elaludt. E szm élete föl
derü lt, érlüktetése bágyadt ’s egy perez alatt 1 2 5  löketnyi; bőre 
hideg, szomja é g e tő , nyelve az ínyhez tapadt. Kútban volta közben 
sapkája bőréből, ’s ingéből egy darabot fölemésztett. Sőt mint mond- 
ja , egy követ is m eg akart rá g n i, melly szájához közel fekütt. E z 
m ár 2dik eset Francziaországban, hogy valaki kútba tem etlelék föld- 
omladvány által ’s csupán nagy életveszéllyel szabadíttathaték-meg. —

Galignani M essengere f. h. 7röl ezt Írja Strassburgból: A* 
műértők darab idő óla egy nevezetes felfödözésröl beszélnek , melly 
martz. elején Strassburgban tö rtén t, ’s ez egy uj bánásmód, melly 
szerint egyszeri öntéssel fejér s jegedzett ezukrot nyerhetni fejér 
répából m ég pedig 12  óra alatt, mi okbul a’ 2 dik m egszűrés úgy 
szólván egészen fölösleggé válik. Mi pedig e ’ felfödözést m ég érdekes
hiti , a z , hogy mint állítják, sem  valamelly savany, sem pedig che- 
niiai munkálat* e ’ következményt nem eszközli, hogy az állati szenet 
e ’ bánásmód egészen száműzi, ’s még e’mellett iragy tüziszer-m eny- 
nyiséget kiméi m e g ; egyébiránt pedig minden m ár fenálló ezukor- 
gyárban használható, azokat kivevén, mellyekben répa szárítási rend
szer divatoz. E ’ m esterséges bánásmód föltalálója Stolle Eduard. —

A N G L I A .
Az alsóházban legfontosb esemény most Hardinge indítvá

nya vitája a’ spanyol ügyekről, melly april l i é n  vön kezdetet, ’s 
több nap óta tart. Hardinge indítványa illy értelm ű v o lt: ő fölsége 
fölirásban kerestesék meg, hogy az I8 3 5 k i  jun  lO kén költ titkos
tanácsi parancsot, melly britt alattvalóknak két évre engedelmet ad 
a’ spanyol királyné szolgálatába léphetésre , n e  újítsa most m eg , ’s 
hogy a’ tengeri katonák többé ne alkalmaztassanak Spanyolország-
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ban, kivevőn a’ tengeri haderő által nyújtandó segélyre, mellyre a’ 
királyt a’ négyes szövetség kötelezi. A’ vitásat annál fontosb, mivel 
az ellenfél minden erejét (igyekszik oda fordítani, hogy a’ministeriumot 
e ’ kérdésben megbuktassa. Henry Hardinge indítványát hosszú be
széddel gyámiígatá, nyilványitván, hogy ő a’ négyesszövetség h e 
lyessége vagy helytelensége mutogatásába nem akar bocsátkozni, 
hanem csak a’ titkostanácsi parancsról, mint egészen független kor
mányi rendszabályról szándéka értekezni, mert a’ külminister min
dig ollyannak adá azt e lő 5 nem is állitá soha, hogy e’ parancs 
szükséges következése lenne a’ négyes szövetségnek. Indítványát 
azután főleg arra épiíé, hogy a’ ministerek e ’ parancs által a’ nem
zet becsületét, ’s a’ britt nép katonai dicsőségét koczkára tevék. 
Efölött e ’ rendszabályt sem Nagybriltannia becsülete, sem Spanyol- 
ország függetlensége föntartása nem kívánja. Ezután azt ügyeke- 
zik megmutatni, hogy a’ baski népek, Carlos hívei, derék, tiszte
letre méltó emberek. Említést lesz Carlos durangoi rendeletéről is , 
mellyet ó (Hardinge) igen utál ’s roszal, de arra Palmerston lord 
ada okot ’s alkalmat a’ britt segédsereg küldésivel. Ha van, úgy
mond, mi Carlost méltatlanná teszi koronára, úgy e’ rendelés az. 
Továbbá a’ britt segédsereggel roszul is bánnak, ’s azt Spanyol- 
országban számtalan szükség inalja ’s at. Stratford Canning az in
dítvány mellett nyilatkozott, ’s mivel huzamosb ideig követ volt as 
spanyol udvarnál, a’ ministerium diplomatái lépteit gáncsolta. 0 már 
a' négyes szövetséget is roszalta, ’s mint károst ostrom lotta is. 
—  Leveson lord az indítvány ellen szó lt, kimondván , mikép 
Anglia érdeke kívánja, hogy egész nyugoti Európában az alkot
mányos élv ismértessék ’s í'ogadtassék e l , azért is kötelessége a’ 
ministeriumnak Spanyolországban az alkotmányos elvet pártolni 
's támogatni. Szinte az indítvány ellen szólt W o o d , tengerkormá
ny i tiloknók. 0  többi közt azt állitá, hogy a’ kormány mostani viselete 
nem egyéb, mint a’ toryk rendszabályinak folytatása Portugáliára 
nézve. Azután megczáfolá azon állítást, mintha nem becsületére 
válnék az a’ britt nemzetnek , hogy szabad katonájinak idegen 
szolgálatba lépni , m ert Sidney Smithnek is megengedtetek a’ 
svéd szolgálatba lépés , melly akkor Oroszország ellen háborús
kodott, noha maga JVagybrittannia Oroszországgal békében volt. Miu
tán Egerton lord védelmezd az indítványt, O’Connell juta szóhoz 
’s megmutatá , hogy az egész indítvány nem közjói szempontbul, 
hanem párl-czélbóí gördílletett elő, t. i. hogy a’ kormány zavarba 
liozassék, ’s Evans tábornok munkálkodása gátoltassék; holott az 
épen most vesztesége megboszúlásán fáradoz. A ’ toryk ez által 
Carlosnak akarnak szolgálatot lenni. April 18án ismét fölvétetvén e’ 
tárgy vitája, Maclean beszélt az indítvány mellett ’s utána többen 
részint az indítvány mellett, részint ellen ; sőt midőn Mahon lord 
beszéde után többen egyszerre fölkeltek, az ülés egy ideig fél- 
benszakadt , mivel sokan azt kivánák, hogy Palmerston lord szó
laljon m e g , de Palmerston lord mind ezen unszolás daezára is 
nyugodtan maradt. A ’ sokféle zajos kiáltás közt végre Lushington dr. 
szóhoz jöhetvén, megmutatá, hogy az indítvány elfogadtatása né- 
gyesszövetségi sérelem volna, ’s hogy ebben nem csak a’ minis- 
terium léte , hanem egyenesen a’ javított parliament becsülete ’s 
a’ szabadság ügye forog fen. Mivel azonban még e’ napon sem vé- 
gezheték a’ vitatást, folytatását más napra halaszták. -— Az alsó
házban april 1 Okén a’ H. Hardinge indítványáról tartott vitát bevé
gezték, miután Paring, R oebuck, Boldero , W . Follelt , és R. 
P eel az indilvany m ellett, Ottway Cave, Cutlar Fergusson , Vil- 
liers , Palmerston lord és John Russell ellene szóltak. Reggel 
négy óra felé szavazásra kerülvén a’ dolog az indítvány 2 7 8  
szóval 2 4 2  ellen , tehát 3 6  szótöbbséggel csakugyan félrevette- 
lett. A’ felsőházban jobb időre látszanak várni, minthogy semmi 
fontos vitázat elő nem kerül. —  A’ királyné makacs köhögésben 
szenved, miért is a’ közelgő udvarláskor Auguszta hgasszony lesz 
a’ királyné személyviselője. —

A’ Times nem rég egymásután több ezikket közlött, melly 
a’ torypárt azon aggódására mutat, hogy a’ whigek kizáró befolyást 
nyernek Victoria hgasszonyra, kinek anyja, mint tudva van , igen 
hajlik a’ whigismushoz. Legutolsó czikkében különösen az ellen 
panaszkodik, hogy Victoria hgasszony oily ritkán jelen  m eg a’ ki
rályi udvarnál. -— „Mi azt kérdezzük , felkiált, miért nem engedik 
m eg, minthogy a’ hgasszony nem saját asszonya még, miért nem 
engedik meg gyakorabb társalkodását a’ királlyal?“ Ugyané’ czikk- 
ben főleg azt veti a’ 'l imes Keni hgasszony szem ére , hogy noha 
lady Sophie de P ísle, a’ király kedvencz leánya april lO én  Ken
sington palotában megholt, ’s annak következtében a’ király és ki
rályné e’ napon a’ már jelenteit udvarlásokat elhalásztak , Kent hg
asszony még is april 12én ugyanazon palotában ebédet adóit, 
mellyre , ’s —  bine illáé larchimae ! •—• néhány minister is hivatalos 
volt. A’ M. Chronicle méltán m egjegyzé, mikép leggonoszabb do
log az éleiben olly tolakodó barátok, kik fontosságuk bebizonyítá
sa végett jogtalanságokat födöznek fel előttünk, mellyeket tudtunk 
nélkül szenvedtünk ’s kik védelmezésünket elvállalják olly emberek 
ellen , kiket ők, vagy akarjuk vagy nem, ellenségünkké bélyegez
nek. illy  barátra talált a’ király a’ Timesben, melly ő fölségét és 
Keni hgasszonyt garázdán m eg akarja hasonlítani egymás közt.

A’ Globe szerint számos ollyan váltónak, meflyek az utolsó 
gőzhajóval Amerikából érkeztek, a’ fővárosban ’s Liverpoolban el
lenmondónak. —  Sok még saját ügyviselője pénzutasitását, sem fo

gadó el Amerikából. A’ pénzfordulás ez által még nyomasztóbbá 
leszen. Liverpoolban ismét megbukott egy uj kereskedő ház (Bu
chanan és társasága.) —

Majd valamennyi londoni lap említé, hogy a’ londoni rév- 
fokon két íiatal ember , kik egy Triestből rongyteherrel érkezett 
hajó közelében dolgoztak, ’s melly rongyok olly nedvesek ’s m ocs
kosak voltak , hogy a’ révhelyen, szárítás végett, ki kelle azokat 
rakni, hirtelen megholt. A* hajó neve „Popi.“ A’ két munkás ha
lála óta a’ többi attól tart, hogy ama’ kettő tán dögmirigyben holt 
m eg ; a’ munkások közül azóta több megbelegült. A’ M. Post le g 
újabb száma ezen egész előadást megczáfolja.

Britt India városi népessége jelenleg következő: Calcutta 
2 8 5 ,0 0 0 ,Madras 1 6 0 ,0 0 0 , Rombay, város és sziget, 1 6 2 ,5 7 0 , 
Singapore, város és sziget 2 5 ,0 0 0 , Penang tartomány pedig 5 7 ,4 0 0  
’s Malacca 3 3 ,8 0 0 ,  lakost számlál.

B E L G I U M .
Midőn april 5én a’ 2dik kamra ülését a’ bányászati törvény

javaslattal megkezdé , azt nyilványitá a’ hadminister, mikép a’ pénz
ügy kielégítő állapotja megengedi, hogy a’ sereg számára m ega
jánlott pótlékhitelek kitelnek adóemelés nélkül Dumortier indítványára 
a’ kamra e’ napon tizenkettőt választott m eg küldöttségül, melly a’ 
királynak íija születésére szerencsét kívánjon, egyszersmind azt ha
tározta, hogy st. Gudula egyházban tedeum ta rta ssék ; mellyen 
az egész kamra jelen szándékozók lenni. —  Brüsselben april 5 é n ’s6 án  
27óra folytáig szakadatlanul havazott. A’ posták ki is maradtak. 

S C H W E I Z .
Valamennyi schweizi lap közli a’ zürichi fenyitő törvényszék 

által april 6án az elhirült „Eyb báró“ ellen hozott Ítéletet. Eyb, 
(tulajdonkép AldingerZakarias, bizonyos dorzbachi zsidó hja W ür- 
tem bergből,) kit arról vádoltak, hogy az általunk is említett Lessing 
meggyilkolásában részt vön ; e’ részvét gyanúja ’s terhe alul u- 
gyan fölm entetett, ellenben nyilványos oklevél-hamisítás miatt egy 
évi fogságra Ítéltetett.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
A thene, martz. 1 8 án :„  Királyunk ő fölsége gyakran vise

li az elnökséget a’ statustanácsban, mellynek első ülését görög 
nyelven tartott beszéddel nyitó m eg, ’s a’ nemzeti hangok hallá
sa királyuk szójából élénk örömre buzdító a’ jelenlevőket. A’ ki
rályné sokszor mutatkozik lóháton férje mellett ’s minden szivet 
magához hódit nyájas ’s kedveltető külseje által. A z  éghajlat jó 
tékony hatásúnak látszik a’ királynéra nézve. —  A’ török bizto
sakat igen kitünőleg fogadá az udvar. A* király, a1 királyné , fő 
udvarmesternéje, az udvari dámák és segédei jelenlétében bocsátó 
őket maga ebbe , ’s rendkívüli nyájassággal viseltetek irántuk; 
fejét azonban egész jelenlétük alatt födve tartá , minthogy a’ tö
rökök sem vevék le vörös sipkájukat.“

Athénéből april 6 ki levelek jelentik, hogy a’ martz. 20án  
Hydrán , ’s egyéb görög szigeteken pusztított földingást A théné
ben is érezték ’s ez ott azóta majd mindennap megújul. Hydrán a’ 
legjelesb házak közül 40nél több összedőlt, ’s mintegy 1 2 0 0  
többé vagy kevesebbé megromladozott. Továbbá egy asszonyt agyon
nyomott ’s egy pár embert megsértett. A’ rengés úgy látszik 
Melhana félszigetről jőve Epidaurus m ellett, ’s nagy kárt okozott 
Parasban és Spezziában, a’ népet pedig szerfölött elrémitette. —  

A M E R I K A
Milly nagy terjedelmű a’ rabszolga-kereskedés Ejszakame- 

rika beljében , kiviláglik a’ „Natcheez (Missisippi) Courier“ egyik 
számába iktatott je len tésbő l, melly szerint a’ múlt évben 2 5 0  
ezer rabszolgát vittek M issisippi, A labama, Louisiana ’s Arkan- 
sasbp.

Baltimore rakhajón é rk eze tt’s Ujyorkból apr. 3ig ter jedő tu
dósítások valamennyire kedvezőbbek a’ kereskedési fordulásra néz
ve. Az egyesült statusok bankja közbejárult, hogy a’ legsürgetőbb 
zavaron segítsen.—  Andromede franczia fregát, mellynek födözetén 
van Bonaparte Napoleon Lajos, martz. 2 2 én  érkezett Ujorleans ré 
vébe. A’ hg. Norfolkban vala szárazra kilépendő, a’ fregát pedig, 
miután uj élelmi szerekkel megrakodik, Bio de Janeiro felé tovább 
visszatérendő. •—• llj-Granadában Santander tábornok apr. ló n  
adta át utódjának, Lopez tábornoknak, az elnökséget. —
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F O G L A L A T :  Magyar- cs Erdélyország (kinevezések; országgyűlési tudósítások Erdélyből; a’ pesti színház részvénytársaságnak adatik; nemz. muzeum gyara- 
pulta; Casinoi közgyűlés. Különféle; in. tud. társ.) Ausztria. Spanyolország (cortesgyülési munkálatok; ministen megtűrnöd tatások ; a’ királyné roszalja Calatrava 
nyilatkoztát; tartományi forrongások, junták fölállítása; hadi mozgalmak.). Anglia (Harding e indítványa fölötti viták a’ spanyol ugyekrül; felső ’s alsó házi in
dítványok ; maltai, jó reményfoki ’s bombayi hírek) Francziaország (iHcunier társainak védelmi részlete i; követházi munkálatok.) Oroszország kölcsönös ke
reskedése a’ lengyelekkel. Elegyhir. Gabonaár. Dunavizállás-

M A G Y A R  és E R D É L Y O R S Z Á G .
Ő cs. k. fölsége f. e. martz. 28ró l költ határozata által 

F erenczy József hittudományi tanítót az egri érseki lyceumnál, 
hevesi főesperességre em eln i, April 11 ki határozata által pedig 
Dr. Brüuer Józsefet a’ pesti kir. egyetemnél Gynaekologia ’s Pae- 
diatria rendkívüli tanítójává nevezni méltóztatott.

O r s z á g g y ű l é s i  t u d ó s í t á s :  N. Szebenben apr. 24ikén tar
tott 4dik országos ülésben , az országos jegyzőkönyv-szerkesztés for
dulván elő, annak 5tiik, u. in.apr. 25ki országos ülésben,megbirálására 
18 tagból álló biztosság választatott, kik közül minden héten hat hat 
tag tegye a’ bírálást, hogy így a’ munkálkodásban^ hetenként részesül
jenek. —

Apr. I 8kán kir. biztos estei F e r d i n a n d  k. fóhg a’ kir. fókor- 
mány tagjai által vezettetve , ’s udvarmesterétől, kamarásból ’s tilok- 
nokától kisértetve, üdvezló többszöri éljen kiáltások között a’ RRdek 
közt megjelenvén, fels. uralkodónk egész testi nagyságban festett függő 
képe alá fölemelt lépcsős polezu székét elfoglalta ’s föltett kalpaggal 
(mint ezt az ünnep szokása hozza magával) az országgyűlést kevetkezó 
beszéddel nyitotta meg :

Orbis uni versi admiratione laudibusque celebratus, et ab omni
bus justa cum veneratione intimé amatus augustissimus, dum vixisset 
Austr. imperator , apóst. Hung, rex et magnus princeps Transs. Fran* 
ciscusl. postquam toto sui in quadragesimum quartum annum protensi, 
memorabilibus evenlibus pleni, crebrisque tempestatum procellis jactati, 
regiminis tempore, populorum sceptro suo subjectorurn saluti provehen- 
dae, inter adversa et prospers, assiduo contineiiterque intentus fuisset, 
inserutabili divini iiuminis consilio, e mortali hac vita ad aeternas bea- 
torum sedes evocatus est; recordatione sui, acerbissimum tantae jactu- 
rae dolorem, intirnumque sincerae pietatis atque amoris sensum, in tot 
millionum, quos quondam beavit, fidelium subditorum animis perpetuo 
excitaturus. — Gloriose regnans Sacr. Majestas throni et excelsarum 
immortalis memoriae patris virtutum haeres, omnium augustissimae suae 
domus haereditariorum regnorum et provinciarum, ac inter ilia» chari 
etiam sibi magúi principatus Transs. et partium eidem adnexarum regi- 
xnine juxta sanctionem praginaticam, naturali immediatae successionis or- 
dine, faustíssime auspicate; pie paterno suo salutem et felicilalem nia- 
gni principatus, via legibus juribusque ejus municipalibus praescripta, 
procurandi studio, II. DD. ÍSS. etOO. ad haec comitia modo legali con- 
vocavit, quorum praecipua objecta e benigni rescripti regii nunc perlecti 
tenoribus intellexerunt. — Grato animo recolo Sacr. Suae Maj. clemen- 
tiam , luculentumque suae in me locatae fiduciae documentum , dum me 
ad haec iiominatiin comitia , perhonorifica plenipotentiarii augiistissimam 
suam personam repraesentanti i coinmissarii provincia condecoravit, 
quae comitia nunc, activitate mihi benigne delata, solenniter aperio. —

Sanctum igitur ac peramoenum mihi erit officium, ut paternis, 
clementissimis, in leguin juriutnque cujusvis conservationem atque con- 
firmatioHem semper directis Sacr. Suae Maj. consiliis pro virium inearum 
tenuilate satisfaciam; una etiam II. DD. SS. et 0 0 .  benevolentiam atque 
liduciam mihi procurem , eoruinque legali forma conceptas preces , re- 
praesentationes et propositioues altissimo Suae Maj. conspectui subster- 
nam. — Cum itaque b. rescriptuin regium paulo ante perlectuin, homa- 
giale juramenlum primo loco commemoret, mihique penitus persvasum 
sit, quodvis inelytorum boriim comitiorum membruin, non secus acquem- 
libet fidelem principis patriaeque suae amantem, atque avitae constitutioni 
legibusque adhaerentein subditum, regem inter et regnum lege subsi- 
stens vinculum, religione jurisjurandi amplius adhuc, eo quo lieri possit 
oeyus confirmandi desiderio ardere ; Iltos DD. SS. et 0 0 .  ad homagialis 
iidei jusjurandum , consveto legali modo nuncupandum provoco, quo 
praestito, juxta propriam Sacr. Suae Maj. mihi benigne impertitam al- 
tissimam iuviationem, juramentum regium, nomine et in animam Sacr. 
Suae Maj. coram II. SS. et 0 0 . in aeterni imminis conspectu enunciabo.—

Melly beszéde-királyi biztos ő fenségének a’ Rendek által vi
szont sokszoros éljen kiáltásokkal fogadtatván , arra az országos elnök 
a’ Rendek nevében ’s részéről következő beszédet mondott:

S er.’s a’ t. Optimo sapientissimoque principe divo Francisco I mo, 
patre populorum suorum clementissimo, libertatis Európáé assertore, cu
jus omnia consilia et studia, actiones omnes, provehendae fidelium suorum 
subditorum felicitati sacratae fuerunt, divinae omnibus suis operibus 
semper adorandae providentiae inexplicabili consilio, e fragili hac vita 
ad immortalitatem , aeternaeque glóriáé coronam evocato , pereimaliter 
in omnium nostrum animis, tam justi, tain dementis, tarn humani, et 
non minus amati, quam suos amantis principis memoria, nunquam interi- 
turae gratitudini sociata. — Quod ad acerbissimi et justissiini doloris, 
e tanta jactura concepti lenimen, multis, ardentibusque votis exoranduin 
fuisset, id ex iinmensa supremi numinis benignitate ultro nobis datum 
esse, venerabundi agnoscimus. Nam in augustissimo imperatore Fer- 
dinando throni aeque ac regiarum immortalis memoriae patris virtutuin 
haerede dignissimo, eum nacti sumus haereditarium principetn, qtii 
legum nostrarum, municipaliumque jurium conservationi, paterna soli- 
citudine intentus, lidelemque hunc haereditarium augustissimae suae do
mus principatum, sibi arctiori mutuae fiduciae vinculo devincire cupiens, 
generalia haec comitia modo scopoque legali convocavit, viamque nobis 
aperuit, ut de publico patriae emolumento consilia legaliter inire, et 
ante omnia, quod ardentibus exoptabamus votis, alacri proratitudine, 
exsultantibusque animis praestare , et conceptuin jam omnium mentibus 
intemeratuin iidei, obsequiique sacramentum fauslissima hac die solen- 
ni jurejurando confirmare possimus. — Gratis recolimus animis pater-

nam Sacr. Suae Maj. in nos propensiouein, eo etiam benigne contesta-
tam,  quod ad haec comitia, plenipotentiarii coinmissarii regii, sacratis- 
simam suam personam repraesentantis, provinciám, Serenitati V. Reg. 
concredere dignata sit, in cujus augustae persona, regnantis augustis- 
simi principis patruelem dilectissimum, magnae Mariae Theresiae in 
Hungarornm aniinis aeternum vi clurae nepotem, et tot gloriosormn Hun
gáriáé regum excelsarum virtutuin haeredem veneramur; ut adeo, Ipsairi 
quodam modo Majeslatem non tantum animis venerari, sed quasi ocu- 
lis intueri valeainus. — His omnibus in dulcem , eamque non dubiam 
erigimur spem , Serenitatem V. R eg ., banc fidelitatis nostrae devotio- 
nemj ulteriori autem comitiorum cursu humillimas nostras preces,justa 
desideria, et legalia postulata, augustissimo Sacr. Suae Maj. conspectui 
benevola cum commendatione oblaturam, legaliaque nostra desideria, 
tanto protectore suíTulta apud optimum principem, optato elTectu baud 
caritura. — Quantum ad nos pertinet, omnes nostros conatus eo su
mus conversuri, ut communein ebarae patriae felicitatem legalibus me- 
diis promovere , nosque benignitate regia , et altis Serenitatis Vestrae 
Regiae gratiis dignos reddere valeamus; quibus nos, totamque nostram 
pátriám , in oinni bumilitate, impense commendare sustinemus.

Erre következett a’ hódoló bit letételeaz 1744ki 6'dik czikkbe ik
tatott létforma szerin t, oily készséggel ’s örömmel, minek hallása va
lamint a’ hódoló országgyűlés tagjait fejenként, úgy a’ jelen volt hallga
tók lelkét is szent érzéssel tölté el; ’s még magast, öröm tetézte akkor, 
midőn a’ Rendek hódoló hitük letétele után, kir. biztos ő fensége feláll
tán , és süvegének levétele , ’s leoldott kardjának a’ kamarások egyiké
nek állaladta után , jobb kezét az evangéliumra tevén , a’ fejedelmi es
küt elmondotta. —

Mennyire érezte pedig ő kir. fensége a’ letett eskü fontosságát, 
ennek kitiinte egy ott jelen volt tagnak sem kerülhető el Figyelmét, mi 
az azt követett csaknem szüntelen éljen kiáltozásokban igen is kimutat
kozott. Ekkor az ünnep olly szent komollyá válván, mint ezt a’ tárgy 
fontossága kívánta , kir. biztos ó fensége székét viszont elfoglalván, kö
vetkező beszédet monda:

Dum ex intimo pectore cupio, ut solenne jusjurandum, quod II. 
DD. SS. et 0 0 . ,  sanctitatis et justitiae divinae memores, in conspectu 
Dei omuipotentis nuncupaverunt , bene et feliciter evenial; non possum 
gaudium ineum occultare hide enaturn, quod videain solenni hoc religio- 
nis actu, legale ac indissolubile optimum principem inter et inclytos tri- 
uin nationum magni principatus Trans. SS. et 0 0 .  intercedens vinculum 
arctius stringi, firmiusque slabiliri, atque ita avitarn constitutionem, le- 
gesque regn i, prout etiam jura officiaque singulorum validissime con- 
lirmari. — Impleto hoc saucto , oinuiunique volis adeo expetito jurisju- 
randi homagialis officio, II. SS. 0 0 .  majoré jam nunc cum fiducia, ani- 
mique alacritate in seculuris diaetalibus suis sessionibus, magni momen- 
ti destinationi suae omni studio respondebunt, et ante omnia necessa- 
rias ad legalem omnium officiorum restaurationem electiones, non secus 
et reliqua disscussioni DD. SS. et 0 0 .  proposita pertractanda suscipi- 
ent, omnia ea solerter ac prudenter declinaluri, quae non modo supe- 
riorum comitiorum, in longius licet tempus protractorum ad optatum con- 
dendarum salutarium legum , salutisque publicae promovendae, scopum 
perductioni obstiterunt , verum insuper beatae jam memoriae principi, 
postquam diuturnain licet patientiam suam clementiamque expugnatam cer- 
neret, praedicta comitia non sine dolore solvendi necessitatem imperarunt. 
Quod ad me pertinet, oiniiem daturus sum operám, ut intimam atque ge- 
nerosam II. DD- SS. et 0 0 .  in nuncupando solenni homagialis fidei 
jurejurando aniinorum consensionein promtitudinemque , prout etiam e- 
xultantis gaudii significationes, in me velut plenipotentiarium Sac. Suae 
Maj. ad liaec comitia cominissarium concordibus acclamationibus hos in
ter parietes hodierna luce manifestatas, sine mora ad altissimam Sacr. 
Suae Maj. notitiam perferam. —

Mellynek végével megújult éljen kiáltások közt kir. biztos ő fens, 
ugyan a’ fens. k. főkormánytól vezettetve, ’s a’ Rendek által örömérzé
sek közt kisértetve a’ gyűlést elhagyta.

Az 1837 maj. 8kán nm. ifj. b. Eötvös Ignácz fötárnok ur el
nöksége alatt összeült tárnokszék köveltagjai következők: Pest váro
sa részérül Szloboda Mihály tan.; Budáéról Schreiber Ferencz tan.; 
Szakolczaéról Skarnitzl István tan .; Kőszegéről Nagy Károly tan .; és 
város kapitánya.; Debreczenérül Simonfi Dániel tan .; Károlyvárosé- 
rul Klobucharich Károly polgármester. ; Szegedéről Veber György
tan . ; Zomboréról Fratrits Ignátz tan .; Győréről Felsóóri Rába István 
tan. és táblabíró.

Múlt vasárnap m aj.7én valamint a’ tudományok kir. E g y e 
teme szentegyházában Dercsik János kan. kir. tan. ’s a’ papi nö
vendékház igazgatója ’s a. t. úgy az ájtatos iskolák pesti templo
mában a’ szerzet kormányzója G rosser János, teljes egyházi szol
gálattal a’ tanuló ifjúság jelenlétében örömhálás áldozatot mutatott 
be az egek urának, szeretett Nádor-főherczegünk jobbra változott 
egészsége miatt. Amott az ország bírája mint a’ tudom. Egyetem  
elnöke minden tudomány-osztályi ’s tanitókarostul ünnepi köntösben 
csatolta buzgó fohászait a’ megmentett drága életnek mennél 
hosszasb időkig Nemzetünk boldogitására terjedéséért.

T. N. Pest vármegye’ szinészeti küldöttsége f. esz. május 
8 kán tartott ülésében megfontolván mind azon körü lm ényt, mellyek 
a* pesti nemzeti magyar színház ügyében eddig kifejlődtek: azokhoz 
képest legczélszerűbbnek találta annak igazgatását folyó évi augus-
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stus j töl kezdve három egymás után kővetkező esztendőre egy R ész
vényes-Társaságnak átadni. Melly társaság mai napon valósággal 
össze is állott ’s az aláírást m egkezdvén, iránta addig is, mig a’ 
Részvénylerv közelebbi alkalommal egész kiterjedésében közönsé- 
'esiltetni fog , ezennel köztudomásra bocsáttatik : hogy egy Rész

vény e’ hazai, ugyanazért minél számosabban vesznek benne részt, 
annál biztosabb lábon állandó ügyhöz többek járulhatása tekintetéből 
4 0  pengő forintra határoztatott, ’s az negyed részenként folyó évi 
július Jő, aug. lő ,novem ber lOik és J8 3 8 ik  észt. martz. iO án lé
szen Pesten a’ Részvényes-Társaság pénztárába befizetendő. Aláí
rási ivekkel ellátvák a’ Küldöttség’ tagjai, nevezetesen: Földváry 
Gábor E lnök, gróf Teleky Sámuel, gróf Ráday Gedeon, báró Rá
fért Antal, báró Ránfy P á l, M érey László cs. kam. , Jankovieh 
Miklós, Nedeczky F erencz, Renitzky Ádám, Fáy András; Patny 
Jó zsef, Döbrentéi Gábor, Benyovszky P é te r , Lissovényi liászlö, 
Steinbach Ferencz , Ilkey Sándor, Simoncsits János, Zlinszky Já 
nos, Szentkirály M óritz, és az alúlirt jegyző. Költ Pesten május 
8 án 1 837 . N y á r y  P á l  m. k.

a’ Küldöttség Jegyzője.
N e m z e t i  C a s i n o .  A’ nemzeti casinoi alkotó szabályok 

6 ik pontja szerint a’ közgyűlés f. ej jun. 4ikén reggeli 10 óra
kor változhatlanul fog tartatni, mellyben az intézet további fentar- 
tására, ’s emelésére szükséges intézkedések fordulnak elő. A’ 
részvényes urak ezennel m egjelenésre kéretnek. Pest május 8 án 
j ^ 37 . P r e g a r d t  J á n o s  s.k. Igazgató.

Pozsony megye minapi közgyűlésében a’ tömlöczök jobb 
rendbeszedetésére ’s dologház- felállításra, főispáni helytartó Pálííy 
Ferdinand Leopold gróf ezer for. gr. Eszterházy Károly pedig 
2  ezer öOO for. ajánlottak.

Múlt évi seplemberben igen érdekes régiség-gyüjtemény- 
nyel gyarapító a’ nemzeti Múzeumot t. Gyimóthy Simon ügyvéd 
ur, ’s Tolna megye lábl. Az ajándékozott tárgyak jegyzéke: lő , 
Egy J lábnyi magosságu etruszk hamvveder (Urne) rajzokkal 
teljes épségben; kiásalolt Herculanumban. iáik. Két etruszk csésze, 
szinte Herculanumból. 3ik. Egy fekete agyag áldozó csésze Pom- 
pejiböl. 4 ik Egy fekete agyag tálka (v. szilke) ugyanonnan, óik. 
Három kisebb’s nagyobb kétfülü fekete agyag korsó Nótából. Gik. 
Más egyfidü kis veres agyag korsó Bartina hegy aljából Zegzárd 
melleit. Tik. E gy  kis etruszk hamvkorsócska Nolából. 8 ik. Két 
romai mécs v. lámpa. 9ik. Két könyedény. 1 Óik. Ugyanaz etruszk 
agyagból' 1 lik. továbbá négy apró tálka Herculanum, Pompeji és 
Szombathely várasokbul, ’s egy kis bögre (csupor) Szombathely- 
hőd. i iáik. Három házi bálvány veres agyagból, találták Eszéken. 
13ik. Egy nagy tengeri csigaház, több apró csigával. 14ik. Egy 
elefántosontbul készült, mintegy alma nagyságú, lőpor-tülök, me!y- 
lyen a’ vadászkutyákon kivid, elefánt, oroszlán, tigris, párducz, 
farkas, róka, erdei szarvas, őz, dámvad, nyúl, szóval: majd min
den futó vadállat, legszebb ’s mesterséges!) Ízléssel kimetszve lát
ható. 15ik. Egy 4  torony alakú ezüst, de megaranyozott gyűrű, 
a' tornyok közül 4  lakatocskán 4  gránátkő függ. Éhez hasonló 
gyűrűt már bir a’ nemzeti Muzeum, de csak kél lakattal; találták 
pedig e ’ gyűrűt Mórágyon, Tolna megyében, ezelőtt mintegy 2 5  
évvel a’ kőfejtők egy szirtüregben. 16ik. Más régi ezüst gyűrű, 
mellyen egy bárány és zászló látható csillag ’s holddal; találták Rá
tán Tolna megyében. 17ik. Más régi római érczgyűrü. 18ik. Egy 
Priapus (bálvány). 19ik. E gy  féltestü isméretlen bálvány, Mórbul , 
(Fejérvármegyéből). 20ik. Egy fekvő Flora. 2  lik. Egy ism eret
ben régi görög bálvány * tánezoló helyzetben. 22ik. Egy C aesar- 
lej. 23ik. Egy egyiplusi Osiris. 24ik. Több régi érczkapocs. 2 óik. 
Mozaik kövek, Raja tengerbe sülyedt omladikiból. 26ik. Egy tö
rök fa -kn lacs, m esterségesen belé főzött fenékkel. 27ik. Egy 
oláhos régi lőpor-tülök.

Debreczenben a’ sz. györgynapi vásár minden czíkkré 
nézve általányosan roszul ütöll ki. Minden nemű kézmű igen 
gyéren kelt; készpénzi adás-vevés pedig m ég silányabb volt.

K ülönféle. A jobbadán kellemes május ez’ idén is szelí
den nyitá ki tagos pályáját, de 5én annyira megfelejtkezék m agá
ró l, hogy ismét martziusban hivék magukat fővárosink lakosi. U- 
gyan az e’ napot megelőzte éjjel olly iszonyú szélvész kezde dü
höngni, minőt talán csak orkánhoz hasonlíthatni; A’ záporral ve
gyes vihar egész nap növekedő dühhel pusztított; több ház föde
lét is egészen lesodrotta ’s majd minden házfödél v. ablak kisebb 
nagyobb mértékben sérü lt, a’ repülő cserépzsindely még a’ járást 
is veszélyesbe azi utczákon. Egy faköpönyegei pocsolyába sújtott 
őröstül ’s a’ benálloll katona éltét veszlhetendő vala, ha néhány 
polgár nem látja a’ veszély t’s ki néni szabadítja. Több helyen a’ leg
vastagabb élőfákat derékban szétlöré v. gyökerestől ki hazsgatá , és 
számtalan kéményt ’s tűzfalat döntött le. E líez járult m ég a’ derm esz
tő hideg, melly a’ vész dühöngése alatt folyvást tarlóit, ’s melly - 
nek következtében, mint beszélik, kél ember, Budától nem messze, 
a’ szó teljes értelmében megfagyott; el lévén t. i. a’ hidegtől gém- 
berülve, nem mertek a’ hegyről zuhanó záporpatakón keresztül gá
zolni, hanem mellette leüllek, elaludtak, ’s többé nem is ébredtek 
löl; egy posta legényt pedig lovárul Dunába sodrolt; a’ marhában 
s főleg birkában es bárányban tömérdek á’ kár. M ég Okán is kel

lemetlen hideg, és szeles időnk vo lt, tegnap azonban enyhülni kezde 
’s ma már sergenkint tódul minden a’ zöldbe. „Árpád« legú
jabb gőzösünk már tökéletesen elkészült ’s 1 lén  reggeli «  órakor 
Bécsbe induland , melly útját szakadatlanul folylalandja , mennyire

azt t. i. a’ szabályzatban fel Duna rész változékony vízállása enged
ni fogja. — Schweitzból egy óriás ökör érkezeit Pestre ’s a’ Du
na partján egy fabódéban csudáltatják, egy kötélen tánezoló o- 
lasz szomszédságában. Igazán elmondhatjuk , hogy nagyobb ökröt 
niég soha sem láttunk Pesten. K ár, hogy Bibin, az óriás, már e l
távozott , most ugyan lelt volna kivel mérkőznie erőben 7s nagy
ságban. —-

A’ magyah T i  ncs társaság, május’ isőjén tartott krsgyülésébeu 
folytatólag a’ Tájszótár’vizsgálatával foglalkozott. Ugyanekkor CJreguss 
Mihály’ értekezése a’ philosophia’ elveiről Döbrentei Gábor r. t. előa
dására a’ Tudornánytárba fölvétetni rendeltetett; egy kinyomtatás végett 
beadott neveléstudományi munka vizsgálat alá bocsatatott. Báró Jósika 
Miki ós , igazgató tagja a’ társaságnak, Regényei’ 4 és 5. kötetét (A’ 
köunyehnüekj nyújtotta be a’ könyvtár’ számára.

A U S /  T It I A.
Eckel magas érdemei már rég  megnyerők a’ legfényesb 

nléllánylalot, ’s egyhangúlag a’ numismatiea patriarkájakép tisztelik 
öl Euro’ a tudósai. Annyival kedvetlenebből vévé tehát e’ szép tu
domány minden barátja azon körülmény t, hogy a’ „üoetrina nu- 
morum veterum « ’s a t. halhallan íróját mindeddig hijában kérésé a’ 
hires férünk emlékére készült pénzek között E ’ hiányt pótlanr 
törekvén, I8 3 5 b en  Manfredíni Lajos majlandi cs. k. fő-pérrzmet- 
szőt megkérém tervem létesítésére, ki is egész készséggel haj
lott kívánalomra ’s ismért művészi tökélyével teljesité. Most az 
emlékpénz már elkészült, épen Eckel születése század-ünnepére. 
Az emlékpénz homloklapján Eckel arczképe látható, e ’ körirással: 
^Josepho. Eckel. Nat. MUCCXXXVIL Mort, MDCCXCVI1I L. 
Manfredini. F.« Hátlapján: Minerva, ülve, azon munkát borostyán- 
koszorúval födvén, melly Eckelnek a’ halhatlanságot biztosítja, rS 
mellybe e’ szavak: D N. V. (Doctrina numorum vétómul) vés- 
vék. Körirás : „ S y  s t e  m a t  is. B ei. N um á r i á é ,  A hí tiq .u a  e  
C o n d i t o r i .  A’ pénz é lén t M u s e u m .  AMn d: M DCCCXXXVII. 
L. M a n f  re d  ini. F. «Seid l Ján. Gáb, ur két köíteménynyel ma» 
gasztá az ünneplés fényét. Becs, martz.. 1 8 3 7 ; Dietrichst ein M ó
ricz gr.

S P A \  Y 0  L 0  II S /  Á G
Azon említett megtámadásokra!, mfelíyekiTéfe a’ míníslérség 

Lopez kilépte óla alávetve vo lt, következőleg ir egy madridi leve
lező : Miután Lopez minister is megtette részéről mind a z t,m i az 
országnak örvény-szélre jutását eszközölte: most minden feielési 
tehert le akar magárul rázn i, 's  azt hivatalban maradt fcárs-ira gö r
dítendő, vádakkal lép föl ellenek. Lopez szándéka ez állal a’ mi- 
n isterséget, mellytől külön szakadt, m egbuktatni; ’& rettegtelési 
pártbeliekbül egy újat aíakilnr, mellynek magát fejévé tűzhesse , 
e ’ szerencsétlen országot még nagyobb zavarba taszítandó. Terve 
sükerilésében sok olly követre szám olt, kik közűt némeílyek a’ 
rettegtető ministerséget csak ön ezé Íjaik elérhetése eszközéül te
kintették , mások p ed ig , a’ nélkül hogy Lopez nézetit eltalálták 
volna i csupán buszújukat akarák tölteni olly m inisterségen, m elly
nek országigazgatását legvastagabb hibák, 's bal események egész 
lánczolata bélyegzi. Ez utóbbiak közűi való Almonaeid, ki f. h. 8án 
’s 9 én tartott corlesülési beszédiben a’ kormányt gondatlanságra!, 
lelketlenségrül vádolá, ’s a’ mindegyre bűntettén tábornokokra, ’» 
Valencia és Mancha iszonyú állapotjára Iiivatkozék. Miért nem bol
dogulhatunk , úgym ond, minden segély daczára is aT polgárháború 
bevégzésével? Puszta erő nem elég arra. Erkölcsi nyomosságot 
kellene azzal párositni a’ kormánynak. Hazafiaknak ’s becsületes 
embereknek tartom a’ m in istereket; de nem értenek az igazgatás
hoz. Ha az eddigi utón őzéit nem érhettek , mért nem változtatják 
m eg azt ? Végre azt kérdem : hiszik e a’ ministerek, hogy mind 
azon segédszerrel ’s képességgel bírnak, mellyek által a’polgárháborút 
gyorsan végezhetni? —  Igen e Vagy nem? Erre fúlsz óla’t az ígazság- 
m inister, a’ kormányt hadi szempontból védendő , ’s miután számos 
fonákságot állított ’s önmagával ellenmondásokba keveredett, ’s L o
pez az ellene intézett gimyszavakért vissza is to rlá : Mendizafbal kí
vánt szólni; de már a’ terembe léptekor is m orgással’s pisszegés
sel fogadá öt a’ karzat ’s követek nagyobb ré s z e ; most újólag ki
fakadt ellene. Nagy nehezen végre szóhoz ju to tt, mellyet sokszor 
félben szakasztá a’ hallgatók morgása, kik, midőn a’ pénzügyminister 
lélekismérelériil kezde beszélni, gúnyhahotára fakadlak. Azután Lopez 
halmozá el őt keserű csufolgalásokkal. Majd ismét Caballero kelt 
föl, ’s elszámlálván mind azon bal következményt, mellyek a pár- 
toskodók valenciai ’s miirciai duiongásaik miatt a íüiúísterekre 
háramlottak, azt erősilé , hogy nincs a’ korm ánynak elég  erköl
csi ereje, Ha pedig, úgymond, a’ kormány m eg néni védheti alatt
valóit: nem kötelesek azok fizetni a’ tisztviselőket. Ezt ki is nyi- 
laíkozlatá már Toledo tartomány, ’s önbelátása szerint használand- 
ja a’ közpénzt. —  Caballero szavainak benyomását ellörlendő az 
ideigleni hadininister szólalt m eg , ’s előterjesztvén a hadi vi
szonyokat, snjuálkodva ismeré el, hogy minden törekvésük mellett 
sincs kívánt foganatja áldozataiknak. Mi pedig különösen a’ tábor
nokok vétkességét illeti, azzal vigasztald a’ córtest, liógy d. Car- 
losnak is sziiílannyi panasza van övéi ellen; ’s bizonyságul fölül- 
vasá a’ Gomez elíen intézett, de a’ királyné fegyveres! állal el- 
fogott, ’s 2 1 4  czikkbüi álló vádlevelet. Ezután arrul keletkezett 
élénk vita: fölszólítsák e a’ kormányt nagyobb munkásságra vagy 
ne? A ’ végzést másnapra halaszták; időközben pedig megnyerek 
magok részire a’ minislerek mindazon követeket , kik vélem é
nyükben ingadoztak, ’s igy a’ iOki ülésben fólreveték az indítványt 
1 0 7  szóval 57 ellen. A’ minislerség ezt nagy diadalnak 's  hely-
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zr*le erősbültének tartja; de épen ez buktatja meg1 őt. E  kölcsönös 
gyengeség sőt pulyaság, kellemetlen hatást szüleiül a tartományok
ban, ’s Lopez mint népszószóló léphetend föl, a’ soklelekép m eg
bántott ’s rosszul védett katonaság pedig segédkezet nyujtand neki.

Madridi levelek szerint april lö ru l rosszaid a’ királyné Ca- 
latrava ministerelnöknek azon cortesgyülési nyilatkoztát, mellyel a’ 
tanácsosak kinevezését tárgyazó lp ik cz ik k re  nézve tö n ; (L. Jelen- 
korunk 35  sz.) ’s ha való , hogy azon kifejezésekkel élt, mellyeket 
a’ királynéiul mondottaknak állilnak, úgy rövid idő múlva bizonyo
san ministerváltozás leend. Azt mondják ugyanis, hogy a’ királyné 
így nyilatkozott: „ Az első minister elfelejtő kötelességét mint mi
n is te r, mint lovag ’s mint becsület embere. “ llly súlyos vád úgy 
fölbátorita számos követet, hogy egyenesen föl akarlak szólalni’s a’mi
ierek elbocsáttatását kérni, de ismét elhalaszták; nehogy olly pilla
natban eszközöljenek nyugtalanságot, midiin a kormányt különben 
is minden oldaliad fenyegetik a' junták. Saragossában t. i. legköze- 
lebb csakugyan kitört a’ forrongás, s kormányzási junta-alakitással 
végződök ; Murciában pénzügyi juntát állítottak Föl; a’ kormányhoz 
érkezett toledoi követség pedig szabad sergek fölfegyverzetésivel 
’s a’ tartományi pénztárak önhatalmú rendezkedésivel fenyegetőzők. 
Altul tartanak, hogy Alicante és Valencia tartomány is ezek pél
dáját követendi.

Barcelonai, apr. 1 Ski tudósítások szerint, mint a’ Vapor állítja, 
a’ népurasági titkos egyesületek uj fordulatot szándékoznak eszkö
zölni , hogy a’ madridi „ választmány - igazgatósággal “ az „ em 
berjogok társaságával l lárisban w ’s „Alibarid bosszúiéival“ egyel» 
értve, a’ catalóniai négy tartomány szövetséges köztársaságát ki
kiálthassák. A’ nevezett társaságok ’á minden más tartományi czim- 
boraság küldöttei m egérkeztek m ár, mint mondják; e ’ végett B ar
celonába. A’ Guardia Nációnál helytelenig hógy a’ Vapor illy hirek 
közlése állal nyugtalanságba ejti a’ lakosokat ; azonban, noha túl
zottaknak állítja is ,  egészen tagadni mégsem meri. Csupán M eer 
főkapitány távozását várják, ki (mint múlt számunk emlité)más tudó
sítások szerint le is mondott hivatalárul. M ár is tesznek intézkedést 
az uj törvényhatóság megválasztására. A’ szabadelmüek t i. mindent 
elkövetnek, hogy ugyanazon férfiak megválasztatását eszközöljék, 
kikből az utólsó zavargások idejében fölállított a-yuntainientot ala
kitolták.

April í  Oki "ö 20ki levélek igy írnak d’ tartományi forron
gásokró l: E lőre látható vo lt, hogy a’ pártoskodók zsarlásai alatt 
nyögő tartományok, a’ tetlleg már rég m egszűnt kormányhatalom 
helyébe önmagok nevezendnek hatóságokat, ' ’s megdöntvén az al
kotmányi rendszabályokat, ismét helyrCállilandják a’ juntákat. Va
lencia és M urcia lelték az első lépést, péhlájokat követé Saragos
sa , Cuenza , Alicante ’s at. Saragossában lO én tört ki a’ nyugta
lanság, 1 f  én fölfegyverzetten jelenlek m eg a’ nemzeti katonaság 
tisztei az egyetem  épületében, ’s magok ebbe hivaták Corral ka
tonai parancsnokot ’s a’ tartományi választottságot, mellyet hosszas 
tanácskozás után 1 3  némzetőrségi lagbul álló segéd-választmánnyal 
erősítettek m eg; egyszersmind ezer gyalog ’s 100  lovaskatonát 
határoztak kiállítói a’ tartomány költségin, melly csupán a’ tarto
mányi választoltság parancsitul függjön. Barcelonában ellenkező 
vélemény uralkodott katonaságállitásra nézve, mivel a’ tartomány 
minden adóját befizette már a’ madridi korm ánynak, melly e ’ sze
rint a’ seregekről gondoskodni köteles. Cuenzában számos pénz
ügyi tisztviselőt fogatolt el a’ tartományi válaszlottság, mivel a’ 
néptől vert-pénzben kapott adót a’ tőzsérkedők nyerészkedhelése 
miatt papiros pénzzel (tresor-levelekkel) váltogaták föl. A’ lőintező 
ellen akart szegülni ezen elfogatásoknak ; de őt magát is elűzték.

A ’ hadi munkálatok végre ismét élénkebb' szint öltenek 
magokra. Bordeauxi rendkívüli sürgöny szerint ugyanis a’ Bilbaó- 
bul 22kén San - Sebastianba indult, ’s innen 2 ő én  tovább utazott 
’s Bayonne-on keresztül Pamplonába érkezett Lujan követnek sü- 
került a’ tábornokok hanyagságát legyőzni, ’s őket együtt-munkálásra 
bírni. Evans segítségéül 6 ,0 0 0  katonát kőidé Espartero S. Sé- 
bastianba , 2  ezret pedig Sanlanderbé , hogy ez magát az En- 
carlaciokban alakítandó hadosztályhoz csatolja. Irribáren mái* 19kén 
útnak indult Pamplonábul; másnap 10 ezer gyalog ’s 8 0 0  lo
vagból álló Haderejével ’s nagy számú lőszerével Lodósanál te 
lepült m eg, honnan az Ebron átkelni szándékozó carlospái'liakmin
den mozdulásit szemmel tarthatja. Más részről Nogueras és Al
varez osztályai, a’ Cabrera által szándéklolt egyesülés meggátlása végett 
Alsó-Arragoniába küldették. Ez által meggyöngült ugyan Valen
ciában a’ királyné ere je , azonban Hidalgo mégis vissza űzte Ser- 
radort Lucéna ostromátul, ’s Ondába vonulásra kinszérité: —- Foi*- 
cadell és Cabrera Xéricában szállásollak.

A’ pénzszükség annyira növekedett m á r , hogy d. F ran
cisco de Paula kir. hg. nyilványos lapokban is hirdető , mi sze
rint az ország áltál megajánlott háztartási költségből 7 hónap óla 
Semmit nem kaphatván, kény tele ni tve vari magányos birtokát áru
ba bocsátíti; ’s ezt CördOvában levő ménesével valóban m eg is 
kezdő. —  A’ hadminister Almodovar gr. , kinek betegségideje a- 
latt Facundo Infante viselő ideigléii a’ hivatalt, már egészen felgyó
gyult, ’s tárczájál ismét kezéhez vette. —  Cordova tábornok, ’s 
Isturiz voltminister azt nyilatkoztatá, hogy ha a’ cortes ellenük 
vizsgálatot rendeletid, készek előtte megjelenni. —  Lorenzo tá
bornok, ki Cuba szigetén az alkotmányt pártoló, a megkínált ve- 
zérséget el nem fogadva, közlegény kép harezolt a’ eárlosiak e l
len magokat védő alicanlei fegyveresek sorában.

A N G L I A

A’ spanyol ügyekről 11. Hardinge indítványára tartott vitá- 
zalbán legnevezetesb volt Palmerston lord három óráig tartott beszéde, 
mellyet Koebuck fölötti elmésséggel kezdett m eg, ki a’ radiealok 
közül egyedül támogatá az indítványt, ’s W . Follet fölöttivel , ki 
a’ túlzó torykhoz tartozik. E ’ csel az angol parliamenlben igen di
vatos, mert a’ házat jó kedvre deríti, mi sokszor legjobb captalió 
benevolentiae, de illy szerencsésen csak angol szónok szeszélye 
űzheti azt. A’ kérdésre térvén, áltáljában védelmező. Evans tábor
nokot mindéli megtámadás ellen, ’s eldicsérte charakterét, azután pedig 
igy lolytatá beszédét : „A ’ lisztes és vitéz liszt sokat szólt azon
erkölcslelenitő behatásról , mellynek az angol sereg ki van téve , 
ha ollyás em berekkel egyesülve marad, kik olly kegyetlenségeket 
követnek Cl, mint a’ cliristinókl Ue én azt h iszem , illy kegyellen
séget hasonlílhallanül számösbat követlek el azon seregek , mellyek 
ellen az angol segédsereg harczol, mint mellyekkel egyesülve van. 
Azonban még is csak sok az, midőn a’ vitéz liszt, ki a’ félszigeli 
háború folytában a’ spanyol seregekkel egyesülve szolgált, ha ő , 
ki a’ brill fegyvereket guerillák által látta táriiogattatni, ’s azon ke
gyetlenségekről emlékeznie k e ll, riiellyeket akkor a’ szökevény fo
goly vágy sérült francziákon köveitek el ’s niellyekét nem szán
dékom ismétlem , de inellyekre minden, ki most engem h all, ’s ezeii 
időkről emlékezik, vissza eszm élhet; csak sok az , mondom m égis, 
midőn a’ vitéz tiszt, vagy az igen tisztes baronet (K. Peel), ki mint 
látszik; utánam fog megszólalni, (kaczaj, tetszés,) igen is sok, midőn 
ok, kik épen nem gondolták meg, hogy W ellington hg sergét a’ 
félszigetről vissza kelljen Inni, nehogy az angolok erkölcsisége a’ 
Minával egyesülés állal szen v ed jen ,—  ugyanazon Mináyal, kinek 
ínegtartatása a’ parancsnokságban, mint a’ tisztes és tudós exelei*i 
lag (Sir W. Follet) előbb vélekedők , ránk nézve elég ok lett volna 
a’ spanyol kormánnyalmeghasonlahUnk(kaczaj.)Csak sok, ha ezen urak 
illy okoknál fogva a’ sereg koezkáztatott erkölcsiségéről beszélnek,!—- 
Akárki követé el azon kegyetlenségeket, én olly igen panaszlom 
azokat, mint bárki e’ házban. Be szerencsétlenségre a’ történetek 
tanúsítják, hogy a’ spanyol nemzet eharakterében fekszik és feküdt, 
hogy az békében és háborúban kegyetlenebb, vérengzőbb, mint min
den más nép Európában. (Halljuk! H alljuk!) Nézzenek hódításba 
Amerikában; nézzenek valamennyi háborúra, melly Spanyol- 
országban viseltetett az öröklési háborútól fogva 1815  évig minde
nütt szembetünőleg vérengzőknek leljük őket. Nézzenek polgári 
nyugtalanságira: találhatni e valahol azon emberségi élvek teljes m eg
vetése nagyobb példájira, inellyekre minden más európai nemzet 
évkönyveiberi olly büszke az ember: Be reményiem , ’s bízom ben
n e , hogy ha Spanyolország szabad alkotmány által újjá születik, 
á’ következmények egyike lesz az , hogy az állal képezendő nyil
ványos vélemény a’ nemzeti cliaraktei* e ’ liijáiiyil és szennyeit hal
kan enyhíteni fogja. (Nagy tetszés a’ mihisteri oldalon.) Azt m on
dották : mi nagyon Vétkezünk, hogy a’ baskók szabadítékit elrabol
ni segítjük, sa’t. Ha nem egészen hibásan vagyok értesítve, a’ 
baskok olly annyira kifáradtak a’ háborúban, mint bármelly nép 
kifáradhat ölly szenvedésben, mellytől meg nem tud szabadulni. 
Carlos serege, mint tudni fogják, nagy részint olly emberekből á ll , 
kik nem e l tartományokba Valók; ’s ha találtatnak is e ’ tartomány- 
beliek se rg éb en , kénytelenek azzal; mert a’ ki Carlos szolgálatát 
el meri hagyni, megbosznltatiiék az annak jószágán , vagy család
ján. Béli Lankáslíire ns lordja saját nyilatkozta szerint azt hiszi, hogy 
a’ haskokra nézve Végre is haszrtosb lenne, ezen szabaditékoktól 
inenekedniök. En szintúgy vélekedem. ’8  miben állanak tehát e’ baski 
szabadilékok ? senki sem fogja tagadni,hógy a’ többi ország vámtörvé
nyeiből kizárátás valóságos haszon rajok nézve, m ert gyakran magok 
folyamodénak e’ Szabaditék aluli fölinérttetésökért ’s a’ többi tarto
mánnyal egyenlő lábra tételükért. A’ legnagyobb ’s legfónlosb sza- 
baditék, melly sajátjok vala, a’ helybeli önigazgatás önkormányzás bir
toka volt, (Halljuk! Halljuk!) ama’ hatóságok birtoka, mellyek által saját 
ügyeiket magok kormányozhatták: Be ugyan mit gondoljunk azon 
urak következósségérül, (zajos kitörése a’ tetszésnek a' minister! 
padokon,) kik egy kézzel saját honosaikat nieg akarják fosztani 
azon hatóságoktól, mellyekhez ezek ragaszkodnak, nliglen a’ másik 
oldalon árra kényszerűnek bennünket, hogy a’ baskok hatósági 
testületéibe rie avatkozzunk (újra íneg újra ki-kitörő tetszés,) ama’ 
megbecsüthellen örökségükbe, mellyel a’ legrégibb időkből vettek ál
tal ? Ugyan kérlek, rie untassatok bennünket többé színiéit sajno- 
tokkal a’ baskok és szabadságaik mellett! Igen örvendek, hogy az. igen 
tisztes gentleman e ’ kérdést végre úgy állította föl; hogy e’ ház 
szavazatjának szükség azt elhatároznia.“

A’ felsőházban april 2 lén  Alvanley lord több nap előtt j e 
lenteit indítványát csakugyan előhozá azon levelezésnek előadalása 
iráni, melly a’ kormány és John Hay lord (brilt tengeri erő parancs
noka közt á’ cantabriaí partokon) a’ Spanyolországban harczoló 
hr itt hajóhad ügye ’s tárgyában lefolyt. A ’ ns lord azt akará megmu
tatni , hogy elsőben is a’ négyes szövetség czéílalan, azután, hogy 
brilt tengeri katonaság használtatik hadiszolgálatra az ország bel
sőjében. M elbourne nyilványitá, hogy a’ levelezés kívánt előterjesz
tése ellen semmi kifogása; egy úttal pedig igazlá a’ kormány vi
seletét e’ tekintetben: Erre fölkelt Wellington ’s a’ kormány poli
tikája ellen nyilatkozott, mellyet a ministeri oldalról Holland lord 
’s egyebek védelmeztek. Az indítvány elfogadtatott, miután Melbourne 
azt jelen té, hogy nézete szerint sem á’ belső sein a’ külső álla-
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pótban a’ ministeriumot semmi sem bírhatja a rra , hogy hivatalából 
kilépjen , vagy hogy a’ levelezés előadatását ellenezze. —

Az alsóházban april í í lé n  hosszú vitatás támadt a’ „parli
am ent szabaditék - sértésről,& meliy miatt John Russell lord 1). W. 
Harvey radical követet vádolta, minthogy az, mint a’ True Sun tu
lajdonosa, hírlapjában közre tette az uj szegényi törvény hatása 
-megvizsgálására küldött alsóházi biztosság tanuvallatásit. 1). W. H ar
vey pedig, ki szenvedélyes ellensége az uj szegényi törvénynek, 
inditványul azt hozta föl, hogy a’ tanuvallatások ezentúl naponkint 
közre tétessenek —•. A’ felsőházban april 25én  M elbourne lord 
indítványt tön az irlatidi hatóságtörvény másodszori felolvastatására, 
melly minden elíenmondás nélkül elíogadtafván, határoztatott, hogy 
e’ másodszori felolvasás előtt a’ törvényjavaslatot május l l é n  
biztosságban vitassák meg. A’ vitát tehát ekkor fogják m egkez
den i.—  A’ Journ. de Paris april Ü7rül sem forrást sem helyet, 
honnan a’ hir eredt, meg nem nevezve, azt mondja, hogy az an
gol kormány a’ britt segédsereg valamennyi tisztjét visszahítta 
Spanyolországból; ők jun. lO ke után (mint tudva van, a’ sereg 
szolgálat ideje ekkor telik ki) rangjokat ’s helyüket az angol sereg
ben ismét elfoglalandják.

Máltából hire érkezett, hogy a’ capuai hgnek (a’ nápolyi ki
rály testvérének nőjem artz. 2 óén estve egészséges ép fiút szült. 
Olvasóink emlékezni fognak még ez irlandi széppel kötött regényes 
házosságára a’ capuai hgnek-

Jóreményfoki, febr. aki hírek szerint Urban kormányzó 
föíszólitást bocsáta közre, mellynél fogvást a’ kormány az ujdon 
hódított Adelaide tartománnyal fölhagy , ’s benszülöttit a’ hódulali 
eskütől föloldja.

Rombaybol érkezett tudósitások szerint úgy látszik, mintha 
a’ kormány Keletindiát Európával Reyruton át össze akarná kap
csolni. Az eufrati expeditioban Tigris gőzhajón Anan mellett sze
rencsétlenül elveszett tiszteknek ’s matrózoknak emléket akarnak 
állítani.

F R A N C  Z I A O R  S Z A G .
A’ követház april 22én  az algieri ügyek vitáját folytatván, 

Mólé gróf azt nyilványitotta , hogy a’ kormány szándéka akár fegy
veres erővel, akár szerződés állal Ahdelkadert és a’ constantinei 
Ahmed beyt m eghódítani, azután pedig a’ békés gyarmatitás , ’s a’ 
benszülötteknek a’ polgáritás békés fegyvere által eszközlendő meg- 
hódíllatása rendszerét követni. Hasonló értelemben fejezte ki ma
gát Guizot is, ellentétben a’ Thiers-kabineti rendszerrel, melly sze
rint az egész elfoglalt ország katonailag vala megrakandó. —

A’ pairszék april 2 3  ki ülésében a’ vádlottak védelmezőire 
kerülvén a’ so r , Delaugle, M eunier védelmezője, főleg azt ügye- 
kezett m egmutatni, hogy Meunier mind a’ perbeli körülmények
nél, mind a’ tanúk vallomásinál fogva nemcsak igen korlátolt eszü 
ember, hanem egyenesen bolond vala , kit rhind túl csapóngása, mind 
hiúsága mindenre képessé tön. Politikai vakbuzgóságnak, vagy po
litikai társaságokbani részvétnek semmi nyoma. Hogy M eunier a’ 
gonosztettet maga gondolta volna k i , h ihetlen , tehát eszközül kel
le használtatnia. Ha vallomása, rokona, Lavaux, és barátja Laca- 
ze ellen hazug, akkor m ég nagyobb vétekre képes, m in ta’ mily- 
lyenről vádoltatik; ám akkor ítéltessék e l ,  ’s végeztessék ki. Ue 
ha vallomása igaz, akkor ne mondassék fejére változtathallan Íté
let, hanem a’ büntetés a’ gonosztett első feladásához képest eny- 
híttessék. Utána Ledru Rollin, Lavaux védje, szólt. 0  M eunier 
vallomását azzal (igyekszik csökkenteni h itelében, hogy ő Fieschi 
példáját akará követni, ’s azért mondja, hogy mások által ingerel- 
tetett gonoszleltre. Lavauxt azután feddhetetlen becsületes em ber
nek rajzolja, kinek politikával soha semmi baja sem volt, efölött 
jó viszonyokban állott , ’s házasságra készült, azért nem is gon
dolhatni, hogy illy körülmények közt olly félelmes összeesküvés
be bonyolult volna , mint a’ király-gyilkolásé, ’s azt is kevés nap
pal menyekzője előtt. Szerencsétlenségére ismérkedett m eg Meu- 
niervel, ki most a’ vérpad lábainál ártatlant vádol, ön maga kiment- 
hetése végeit. M eunier már azelőtt részt vön lázadásokban, ’s 
tagja volt a’ család-egyesületnek, de annak tagjait bosszutóli féle
lem miatt bevádolni nem meri, azért is ő Lavauxt választó ki ál
dozatának, melly szándékában Rarré ’s nője gyülölségböl iránta 
még megerősítették. E rre átmenvén a’ három fővádpontra, u. m. 
a’ sorshúzásra, czéllövésre és a’ Café de Parisban történt beszél
getésre, kimutatja, hogy e’ tettdolgok egyedül M eunier vallomá
sán épülnek, ’s tanú-vallomások által nagy részben megerőtlenit- 
tetnek. Az sincsen bebizonyítva, hogy a’ merény-elkövetésröl M eu
nier által tudott volna. Pisztolyát is M eunier hire nélkül vivé e l ; sőt 
azt előle még el is dugta. Az összeesküvés tehát épen nincs bebizo
nyítva, ’s ha kétség forogna is fen, a’ törvényszék gondolná m eg ,’s in
kább kegyelmet osztana, mint vért ontatna. —  Chair d’ Estange, Lacaze 
ügyvéde, védenczét igen tisztes férfinak állító, kinek semmi egyéb vét
ke, mint hogy Meuniervel ismerős volt. A ’ sorshúzás Meunier puszta 
koholmánya,’s ha igaz volna is , azt úgy kellene tekinteni, mint ré 
szegségben elkövetett ostobaságot. M eunier levelében ama’ kife
jezés pedig „Én sohasem fogok megváltozni,u nem politikai je len
tésű, hanem csak Meuniernek azon elszánásához tartozik, m elly
nél fogva kicsapongásiban folyvást konokúl akart maradni, hisz kü
lönben Lacaze e’ levelet a’ törvény kezébe nem is» szolgáltatta 
volna. -i— Az april 24iki ülésben még egy uj tanút hallgattak ki,

neve Thouzery, ő azt vallja, hogy Meunier a’ collegiumban, melly- 
ben a’ tanú lanitó, már l8 3 2 b en , midőn IV Henriknek Ravaillac 
által lett megöletéséröl vala szó, magát republicanusnak vallotta ’s 
mutatta, egyúttal Lajos Fülöp ellen szidalmakra fakadt, ’s azt m on
dotta; hogy ő a’ katonaságba fog lépni ’s magát híressé tenni. 
Meunier mind ezt tagadja, de a’ tanú állhatatosan meg marad val
lomása mellett, ’s m ég azt adja hozzá , hogy ő Meuniert sze
relte; különben jó ember volt, úgym ond,’s midőn a’ m erényröl hallottam, 
nem foghattam meg, hogy ő lehet annak elkövetője. A’ tiszti 
főügyész erre isméllé vádlatit, a’ védelmezők a’ védelmet, ’s Led
ru ltollin főleg azon körülményt, hogy a’ sorshúzásra nézve mind 
Lavaux, mind Lacaze, mindjárt az első vallatáskor, noha 2 0 0  órá
nyi távolságra voltak egym ástól, megegyeztek a’ vallomásban. Az 
elnök erre hathatósan inti a’ vádlottakat, ’s névszerinl M euniert; 
valljon igazat mondottak e, demindenik állhatatos maradt vallomása m el
lett. A’ vitatások bevégeztetvén, a’ törvényszék az ítéletet másnap 
mondá ki.

A ’ kövelházban april 26kán miután a’ kamra, még a’ múlt 
év első hónapjában Tlemsenben Clauzel marsai által fölszedett 
adó iránt m eglehetős élénkségii vitán általtesett, a’ pótlék - hitelek 
(tehát az algieri költségek is) 193 szóval 5 9  ellen elfogadtattak. 
A ’ következő napra halaszták a’ belgák királynéja kiházasitását 
tárgy azó törvényjavaslat vitáját. E ’ törvényjavaslat iránt már april 
24kén  azon észrevételt tévé O dilon-Barrot; valljon a’ kormány 
a’ korona-köllség iránti törvények értelmiben nem szándékozik 
e a’ kamrának előterjesztendő bizonyítványokkal megmutatni azt, 
hogy a’ koronaköltség a’ király fiijai ’s leányai kiházasittalásukra nem 
elegendő. Lacave Laplagne a’ pénz ügy minister azt válaszoló, hogy 
azon biztosság , mellynek ő tudósitója volt. ez -n  előterjesztést 
egyhangualag helytelennek nyilványitotta. 0  pedig részéről most 
változott helyzete következtében (minthogy azóta ministerré lön) még 
határozottabban ellenzi ezen követelt előterjesztést. (Nagy kaczaj 
a’ baloldalon.) A’ kabinet tagjai azonban e ’ kérdésről m ég nem 
hoztak határozást, de hisz világszerte tudva van, hogy a’ korona
költség (civilliste) nem elegendő. E rre  Montalivet gróf, előbb a’ 
koronaköltség felügyelője, most belminister, még határozottabban 
nyilványitotta, mikép a’ kormány a’ kívánt oklevelek elő terjesztése 
iránt nem fog m egegyezni, azaz ; nem szándéka a’ kamrának 
megmutatni, hogy a’ koronaköltség a’ kir. háztartásra, ’s gyerm e
kei kiházasittatására elégtelen. E ’ vita végét feszülten várják.—

Limogesból a’ kormánynak telegraph utján azon tudósítása 
é rk eze tt, hogy e’ vidék porczeílán-munkásai k ö z t, kiknek minden 
dolga egészen m egszűn t, igen élénk izgás uralkodik. Az épen 
Párisban tartózkodott ispán parancsot vön haladéktalan visszasietésre 
m egyéjébe ; de a’ Moniteur későbbi jelentése szerint ezen izgások 
Limoges vidékén m egszűntek, ’s a’ludósitások azóta megnyugtatók.

M urray I. E. legközelébb m egjelent illy czimü munkájában : 
„Egy nyár a’ P yrenéeken“ igen vonzó jelen tést olvashatni Andorre 
kis köztársaságról, melly a ’ Pyrenéek déli oldalán fekszik, Franczia- 
ország term észetes határin túl, ’s geogr. helyzeténél fogva Spa
nyolországhoz tartozik ; azonban mind a’ két ország függetlennek 
tek in ti, noha Francziaországgal p o lgári, Spanyollal pedig egyhá
zi rendezete áltál kapcsolatban áll. Egy egész évezred óta meg 
tudta őrzeni szabadságát e ’ parányi hegyzug, m ert még nagy 
Károly császártól nyerek függetlenségüket békés lakosi. Erköl
cseiket ős patriarkaiaknak fösti M urray.

O R O S Z O R S Z Á G .
Sz. Pétervárból april 12ről írják; Az orosz birodalom pénz- 

ügyministersége ’s Lengyelország kormánya közt kötött alkunál 
fogva Shellkowsk vám-hivatal azon jogot nyerte mostan, hogy pró
baképen 1 8 3 7  marlz. lo tő l fogva két évre az Oroszbirodalom és 
Lengyelország minden gyármüveit mind a’ három osztályból, az 
eredetrül szóló bizonyitványok előmutatása u tán , ’s a’ kiszabott rend 
szerint Oroszországból Lengyelországba, ’s viszont átbocsálhassa. 

E L E G Y H I R .
Rotenburg helysége Hannoverában néhány hét előtt ün

nepet tarto tt azoni ö röm én, hogy m ár az utolsó szalmafödelü há
zon is uj , ’s biztosb anyagbul készült tető díszéig. —  Az 
éjszakamerikai egyesült statusokban 1836ban 12(55 politikai és 
literatúrai folyóirat je len t meg , Francziaországban 513 , (Pa
risban 197); Angliában 480, (Londonban 1 40): Prussziában 283; 
Olaszhonban 188; Svécziában 103; Spanyolországban 8 6 ; Rusz- 
sziában 80; Ausztriában 7 2 ; Keletindiában 63 ; Németalföldön 52; 
Brasiliában 5 2 ; Sveizban 5 0 ; Nyugotindiában 2 0 ; Van-Diem ens- 
Landban 9 ; U j-D él-W alesben 7; Görögországban 5.

Vesoulban (Francziaország) néhány hónap előtt egy katona 
özvegye 142dik évében hunyt el. S z á z é v e s  korában n y o l c z a d -  
■ z o r  ment férjhez. Korábbi házasságából még 8  leánya ’s 4  fia él. 
Közülök a’ legidősbb 9 0  esztendős 's jelenleg szépanya. —  P a
risban egy még igen életre való invalidus nem rég  ünnepié 117dik  
születésnapját. —
G A B O N A Á R :  május jtkón. Tiszta búza 80- Kétszeres 70- Rozs 51 ± /3  — 50 

Árpa 50 — 45 l / 3 • Zab 36 2 / 3  — 35 l / 3  — 33 í / 3  
D U N A V Í Z - Á L L Á S :  Május 7kén : 9' 2" 0-1" 8kón: 10' 0" 0-'" ílkén; 10' 8" 

R-'1' lOkén ; ü '  1" 3-"'
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F O G L A L A T :  Magyarország (incgtisztclás; nyitramegyei tisztujilás; egyház-szentelésl ünnep Egerben; Szentes hálanyilatkozata; különféle: Árpád nj 
gőzösünk bécsi útja,egri uj utcza-főiiratok; Debreczen vásári árujegyzéke.) Portugália (cortesgyiilési munkálatok; országviszonyok, a’ ministerség helyzete; 
vámtör vény.)Spanyolország (cortesi határzatok; tartományi viszonyok belügyministeri határozat a’ tart* biztosságokhoz; hadi viszonyok.) Anglia (felső és alsóházi 
törvényjavaslatok ’u viták ; John Russell indítványa a’ halálos Ítéletek eltörlesztésére ’s a’ t.) Franeziaország (követházi viták a’ belga királyné kiházasitási 
költsége fölött.) Németország. Törökország. Amerika. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás. Lotto.

M A G Y A R  Ö R S  /  ÁG.
O cs. k. fölsége f. é. apr. 17röl költ határozata által Ocs- 

kay Ferencz ’s Prónay Zsigmond bárok ’s cs. kamrásoknak, an
nak a’ franczia bogarász - entom ologiai-, ennek pedig a’ londoni 
’s genii kertmivelő Társaság taggá nevező oklevelei elfogadliatá- 
sát, kegyelm esen megengedni méllóztatott.

N y i t r á n  f. h. 9 ’s JOkén tartott tisztujitás alkalmával ls ő  
alispánná fölkiáltással Marczibányi Lőrincz, 2od alisp. szavazattal 
Emődy János választattak; főjegyzővé pedig Jánoky Miklós ne
veztetett ki. (Bővebben jövő szántunkban.)

E g e r ,  május 8 án. Pompás fő székesegyházunk ünnepélyes 
fölszenteltetése tegnap ment véghez, a’ tárgy fenségéhez illő fény- 
nyél. 6án este számos papság’s nép kíséretében megjelent a’ pat- 
riarka-érsek az uj szentegyháznál, ’s harangzúgás, ’s mozsár- és 
puskadörgés közt megszentelvén az alapkövet, azt a’ kihagyott hely
re, szokott szertartással, létévé. 7 én reggeli 7 órakor kezdeték m eg 
a’ fölszentelés, mellyen hat m egyés (t. i. veszprémi, szatmári, besz- 
terczebányai, rozsnyai, Csanádi és székesfejérvári) ’s két czimzetes 
(t. i. mélt. Stankovics János és Ocskay Antal) püspök u. u. ’s igen 
számos minden rendű ’s rangú vendég, többi közt tekintetes Bor
sod m egye 4 0  tagból álló fényes küldöttsége ’s a’ jász-és kun ke
rületeké. Eötvös lgnácz főtárnok, Keglevich Gábor g r ,  koronaőr ’s 
kamrai elnök ’sa’t. volt jelen  ’s többen több vármegyéből, 's minden eset
re  még sokkal több vala érkezendő, ha a’ módfelett kedvetlen idő nem 
gátolja. Az ünnepi szertartást a’ patriarka-érsek által mondott nagy 
mise, ’s e’ közben a’ Csanádi püspök szavalta magyar egyházi ve
lős tartalmú beszéd zárá. A’ káptalani hangászkarral több mindkét 
nembeli műkedvelő is egyesité hangászati ösméreteit e’ nagyszerű 
ünnep fényesbitésére. Estve Pály E lek nemzeti színész társasága 
kívánta mulattatni a’ közönséget; ’s a’ város kivilágíttatott, mit a’ 
folyvást erőszakoskodó szél némileg zavart ugyan, de m ég sem ront
hatott el. Egyikevolt a ’legkitűnőbbeknek kivilágításban a’Casino épület, 
mellyen három álvilágió fölirás ragyogott, a’ középső uralkodó fej- 
delmünket, a’ két szélső pedig országunk nádorát ’s a’ pátriárka 
érseket tárgyazó. Mind ezt népes tánczvigalom követé a’ Casino 
nagy teremében, melly m ég soha annyi vendéget nem zárt egy
szerre  falai közé. A’ jelenvoltak számát 7 0 0 ra  becsülik. —

S z e n t e s  város közönségének vagyontalan részét is sa
nyargatván e ’ télen a’ szerte uralkodó Ín ség , könyörületes gyá
mokat talált ez a’ haza előtt számos érdemeikről tisztelve ismért Ká
rolyi István, Lajos és György gróf urakban, kik a’ szegény, beteg, 
házatlan zsellérek gyámolására kétszáz mázsa lisztet kegyeskedtek a- 
jándékozni. U gyané’ czélra helybeli lakos Jurenák József íiO hor
dó sert és 6  akó eczetet volt szives nyújtani. Százszoros hála az 
illy nemesszivü méltóságok ’s polgártárs emberbaráti jótékonyságáért!

Km jÖnfélf. E’ h. ilén  reggeli 8  órakor — mint mull lapunk 
emlité— csakugyan tova repült Pest partjától „Árpád“ uj gőzösünk 
Kécsbe, 400 mázsa teherrel ’s 80 utassal ’s ezek közt Széchenyi István gr. 
családostul. Ez uj hajó külső, de főleg belső csínja mindent meghalad, 
mit eddig, illy nemben, hazánkban látni lehete.sót talán sok tekintet
ben a’ külföldi jelesb gőzösek közt is méltó helyet foglalhat. Kettős 
ffödözete azon elsőséggel bir többi gőzösink fölött, hogy alul ’s fölül 
külön válva is mulathatnak az utasok, a’ teremek pedig sokkal világos
bak , mivel ablakaik nagyobbak, mi még azon szempontbul is igen hasz
nos , hogy azok, az alsó födözetre nyílván, a’ habok nem csapkodhatnak 
olly könnyen be rajtuk. A’ belső elrendezés, butorzás ’sa’t.a’ legnagyobb 
díszhez szokott mindkét nembeli utazó kényelmét is tökéletesen kielégi- 
tendi. A’ kényelmet rendkívül öregbiti az, hogy több igen csinos apró 
külön szoba is van a’ közép födözeten kettős függő ágyakkal, mi azok 
baját is gyökeresen orvoslandja, kik eddig a’ gőzöseken töltött álmat
lan éjek miatt panaszkodtak. István főhg is megszemlélő; ’s jövet menet 
álgyudurrogással üdvözlő \rp id tisztelkedésíil.E g er  belvárosiutczái nj föl— 
írásokat nyertek , ’s augustusban 50 argandi lámpa által fognak világíttatni. 
Az utczák ’s térek uj neveit a’Casino küldötsége alakítá, ’s igen czélszerüen 
használá Eger hadi s polgári érdemmel díszlő férfijai nevét is; illyenek pél
dául : D o b ó (halhatatlan egri hős) ’s M e c s k e i - tér , K o c z k a - Mecset 
utcza ’s a’t. A’ „T ö m 1 ö c z-uteza“ pedig ,,B ö r t ö n- utcza“ nevet váltott. 
Az uj neveket e’ h. 2 án kezdek fölirni. 5 én Eger vidékét is iszonyú för- 
gateg pusztítá; a’ szakadó zápor minden patakcsát rendkívül földuzzasz- 
ta ’s tetemes károkat okozott; 7keóta azonban kedvezőbb az időjárat, ’s 
az uralkodott kellemetlen hideget melegebb napok kezdik váltogatni. Az 
egri uj fószentegyház fólszenteltetési ünnepére emlékpénz is adatott 
’s osztogattatott ki. Homloklapján szemlélhető gyönyörű remekrajzu 
magasdad vésetben az uj basilika e’ körirattal: „Ecclesia metropolita- 
na Agriensis,’s a’ templomrajz alapján alul: honoribus d. Joan, ante 
port. lat. die. hátlapján: cursu unius lustri exstructa MDCCCXXXVI. 
consecrata nonis Maii MDCCCXXXVIÍ. Pat. Aeppo j. L. Pyrker. — 
Martz. 19én Kassán a’ helybeli kórház gyámolitására hangverseny adat
ván, 400 vforintnyi tiszta jövedelme a’ kórházi magpénz öregbítő alapjá
hoz toldatott. — Szeged várossát e’ tavaszon ismét több rendű, de hála a’ 
szemes vigyázatnak ’s buzgó oltásnak, csak apróbb szerű ’s így mind

eddig nem olly tetemes kárt okozott tűz nyugtalanitá. —■ A’ Kémló sze
rint mult sz. györgyi debreczeni sokadalmon köv. volt a’ hazai termékek 
ára váltóban : hízott ökör párja 350 — 400 fr, jármos ököró 180 — 300 írt 
tehéné 160 — 2 1 0  fr ; igáslóé: 2 0 0  — 300 fr; magyar juhó 1 8 —- 2 0  írtig; 
500 fontos hízott sertésé 120 — 125 f.; sovány sertésé: 14 — 40 f. egy pár 
ökörbóré40 — 4  5 f.; tehéné 26 — 30 f.; borjúé 5 — 6  f.; lóé 7 — 8  f. juhé 
5— 6  f. bárányé 1 f. 30kr. hirkagyapju mázsája j^4—125 f. magyar mosott 
gyapjúé 55 — 60 f. szalonáé 36 — 40 f. hájé 50 f. ; zsíré 48 — 50 f. tehén
vajé 1 0 0  f. jnhturóé 20 f. olv. fagyáé 45 f. nyersé 37 f. fagya gyertyáé 5 5 f. 
viaszé 320 f. fejér szappané 48 — 50 f. jobb dohányé 20 f. közönségesé 15 f. 
kenderé 35 — 38 f. viaszé 112 f. 30 xr színmézé 50 f. sárga mézé 44 f. ló
szőré 40— »0 f. repceolajé 50 f. lenolajó 6  5 f. fosztott tolié 150 f. fosz- 
tatlané 100 f. pehelyé 250 f. hamuzsíré 82 f. vasé 20—22 f. timsóé I2f. 15kr. 
marhahús fontja 10 kr. sertéshúsé 12 kr. juhhúsé 14 kr. 100 darab ökör- 
szarv 30 f. tehéné 20 f. szarvcsucsé 9 — 10 f. borsó ’s lencse pozsonyija 
12 f. 30 kr. babé 12 f. repezemagé 4 f. lenmagé 1 2  f. kendermagé 6  f. dió 
zsákja 6  f. mogyoróé 10 f. burgonyáé 3 f. — 3 f. 30 kr.

P O R T U G Á L I A .
Az april 8 ki cortesülés egyike volt a’ legnyomosbaknak a’ 

ministerekre nézve. Az ellenző fél ugyanis azt kiváná, hogy mind 
azon határzat függesztessék fö l, mellyeket a’ ministerek 1836ki 
sept. 9ke óta kibocsátottak. A’ biztosság, mellyhez ez indít
ványt utasiták, a’ m inisterségre nézve kedvező tudósítást adott, azt 
javasolván: maradjanak azok tovább is erőben, *s csupán azok vé
tessenek vizsgálat alá, mellyekre vonatkozólag ez indítványba ho- 
zatik. Passos mininisternek nehéz föladás volt a’ biztosság javasla
ta ellen szegülök ostromát kiállani, sőt visszatorlani. ’S mégis jó 
sükerrel cselekvé. E gy  kissé tarlózkodallanul is bánt a’ kamrával , 
inellyet többi közt az egész nemzetbül összegyűlt képtelenség rak- 
helyének mondott. E ’ m egjegyzésre m orgóit ugyan valamennyire 
a’ gyűlés, de azért mindegyre engedékenyebb lö n , ’s kétnapi vitat
kozásnak a’ biztossági javaslat elfogadása lön következm énye, 5 9  
szóval 3 3  ellen. A’ 13ki cortesülésben fölszólitást intéze Barjona 
követ a’ ministerséghez a’ mozambiquei eset miatt, hol egy angol 
hajó egy spanyol naszádot (hihető, rabszolgákkal rakottat) egész a’ 
portugáli álgyuk közé kergete, ott legénysége nagy részét lekon- 
czolá, ’s magával akará vinni, mit azonban a’ portugálok álgyulö- 
vései ellenzének. Az angolok arrul panaszkodnak, hogy a’ portu
gál erősségbül általányosan lődöztek rájok.

A’ Periodico dós Pobres lap illy tartalmú levelet közöl Vi- 
zeuból az ország viszonyít tárgyazólag: „Tartományunkat (Beirat) ’s 
ügy látszik az egész országot boinladozás fenyegeti. Nincs többé 
személyes bátorság; mindenki maga szolgáltat önmagának igazságot 
önbelátása ’s ereje sze rin t, m ert a’ hivatalbeliektől nem várhatni 
azt. Ezeknek sem erkölcsi sem erőbeli hatalmuk nincs ; ’s keveset 
is törődnek vele az országos bírák (Juizes de Uireito) szintúgy mint 
a’ királyi ügyészek, (delegados régiós ,) m ert nekik rendes fizeté
sük van , ’s a’ perekből kevés hasznot reméllhetnek. Az eskütlszék 
ezer bohóságot követ el. Szép inlézvény ugyan ez , de csak olly 
országban , hol annak szellemét fölfogni képesek. Legnagyobb hi
ba mindazáltal a’ törvényhozásban van, melly mindig csak ideigle
nes, e’ fölött sem a’ nép erkölcsének, sem szokásinak nem felel-meg. 
Mig az igy tart: mindig csak tévelyegni fogunk. Hogy ez való, 
legközelebb ismét szomorú példa bizonyítá. Povolideban t. i. , innen 
másfél leguanyira két gazdag, rettenhetlen ’s egymással folytonos 
viszályban élő testvér volt, kik több Ízben megtámodák és sebesilék 
egym ást lövéssel. Mindeniknek volt saját pártja. A’ párthivek egyike 
a’ viszálkodásoktul menekni óhajtván, Vizeube ment lakni. E gyszer 
dolga lévén Povolideben, bátorság kedvéért egy zászlótartót’s egy 
káplárt hívott magával a’ 2dik vadász ezredből. Alig értek oda, föl- 
lázitá ellenök hiveit az egyik testvér, ’s mind a’ hármat meggyilkolák. 
Francosonál 40bül álló lovas rabló csapat dúlt ki egy gazdag családot. 
Illy esetek általanyos elégületlenséget, bizalmatlanságot ’s rettegést 
szülnek ; mert senki sehol nem biztos már ; ’s illy körülmények 
közt nem csuda, ha a’ n ép , mellyet csupán tettek, ’s nem pusz
ta szép szavak képesek többé fölvilágositni, ’s melly ez állapotban 
veszélyes rendbomlást gyanít —  óhajtva vágy alkotmány után ’s 
azon időkbe vissza, midőn m ég a’ törvényszékek igazságot szol
gáltattak.“ íg y  nyilatkozik majd minden levelező. Allalányo- 
san érzik, hogy máskép kell lennie a’ dolognak; de egyik sem 
tud eszközt mutatni, mi által lehelne a’ bajon segitni. Azt vélik, 
a’ kormánynak varázsereje van, és szünetlen kiáltozzák: a’ mi
nistereknek hathatós , bölcs rendszabályokat kell tenniük ! E zt köny- 
nyü mondani. 1 8 3 4  óta folyvást ezt dörgék minden szinü minis
terek füleibe. De honnan jőjön elegendő fény e’ sötétség orszá
gába? honnan erő, a’ hathatós munkálkodásra, honnan az olly igen 
szükséges engedelmességi akarat a’ népbe ? Csudák fölölti csudák
nak kellene történni, ha most javulnának a’ dolgok. Mint a’ m e
redekről legördülő golyót föltartóztatni szerfölött b a jo s , sőt lehe
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[ellen, szintolly nehéz most már kikerülni azon örvényt, mellynek 
az országot vitték. Az általányos Ínség, nyomor, ’s a’ társas kap
csok bomladozása nem érte még el tetőpontját; még mindegyre 
növekszik az, ’s a’ zenditő czimborafőnökök politikai vétsége még 
gyarapul; a’ zajgó időszakasznak teljesen ki kell magát dühöngnie mi 
előtt jobban lehet, ’s a’ mostani állapotnak valamelly nagy for
dulat végét szakaszthatja. A’ százfejü cortesben,a’ fej nélküli ’s gyak
ran változó ministerségben uj meg uj országigazgatási próbákat tőnek ; 
ma ezt, holnap am azt; ma építettek, holnap lerontották. A’ gombolyag 
mindegyre kuszállabb lön , ’s e ’ miatt mindegyre zavartabb a’ nép feje 
is, elannyira, hogy már nem is tudja, mit cselekedjék, mit n e ;  kinek 
engedelmeskedjék, kivel daczoljon. Mihelyt a’ kormányzati uj pró
bák nem sikerültek, tüstint abban kellett volna hagyni, ’s viszatér- 
ni az alkotmányhoz , melly épen nem rósz , hanem csak visszaélé
sek által van korcsosítva; ezt kellett volna salakjától megtisztitni, 
’s így minden jó rendbe jutandó vala. De ettül eltávoztak, ’s nem 
tudtak valódi határt szabni magoknak. Illy körülmények közt semmiféle 
ministerium nem segíthet, ha mégolly jó szerkezetű volna is az-. 
M ég is ministerváltoztalás által igyekeznek segitni a’ bajon , holott 
pedig ez által mindinkább öregbítik azt. Itt csak nagy fordulat sze
rezhet szabadulást. Ki fog azonban itt győzni, a’ corles e ,  egy uj 
Róbespieire reítegtető rendszere alatt, vagy korlátlan hatalmú ki
rályság: azt, o llynép  közt, mint a’ portugálok, nem határozhatni 
meg. Pedig a’ két végsőség közt nincsen középút.

A’ Diario do Governoban rendelet jött ki, melly az uj vám
törvény erőbe léptet h irdeti, olly kedvezéssel azonban, hogy az 
apr. lOkén kikötőbe jutott hajók még a’ régi árszabály szerint fi
zetnek vámot, ha megérkeztüket a’ vámháznál tüstint bejelentik.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ cortesgyülési munkálatok egyik legnevezetesb pontját 

állapították m eg a’ f. h. I 7ki ülésben, midőn a’ tanács viszonyait 
meghatározók. —  A’ ministerség azon indítványa , hogy a tanácsi 
méltóság holtiglanos leg y en , mint már emlilettük, 61  szóval 8 3  
ellen megbukott. Ez annyival nagyobb csapás volt, m ert nem csak 
a’ belügy és hadminister (mindenik mint követ) szavazott az indih 
vány mellett, hanem Calalrava minislerelnök ur (ki azonban alig ha birt 
erre fölhatalmazással) még azt is nyilatkoztaié, hogy a’ korona örömest 
lemond kinevezési jogárul a’ tanácsosokra nézve , csak abban e- 
gyezzen meg a’ cortes, hogy hivataluk holtiglanos legyen, Ennél
fogva uj alakban terjeszlé azt elő ismét a’ biztosság, következőleg: 
„Valahányszor a’ követek, hivatalos idejük kitelte, vagy a’ gyűlés 
eloszlatása miatt általányosan újra választatnak, a’ tanácsosok egy 
harmada is megújítandó lesz évszám szerin t, ’s ismétleges meg- 
választhalással.“ E zen alakban elfogadók az indítványt 9 2  szóval 
61  ellen. —  A’ 1 4  czikkelyt igy áliapiták m eg : a’ tanácsosok száma 
egy harmadát teszi a’ követekének. Ugyanezen ülésben előlerjesz- 
té a’ beliigyminister, hogy a’ cuenzai tartománybiztosságot fölfüg
gesztő, ’s mást neveze ki. A’ saragossai, barcelonai, alicantei ’s 
egyéb nyomos esetekről azonban hallgat a’ kormány, ’s ezért 
18kán azon indítványt tévé Almonacid követ: adjon a’ kormány a’ 
most nevezett helyen történtekéül körülményes tudósítást legfö- 
lebb is 14nap  múlva, előterjesztvén egyszersmind azon rendszabályo
kat, mellyeket a’ csend visszaállítására tőnek. Ezt elfogadd a’ cortes. Az 
alkotmánynak a’tengerluli tartományokban létre hozását,’s követeiknek 
a’ mostani cortesbe bocsálatását illető nyomos vitatkozás azon hatá
rozattal fejeztelék be, hogy azok ezentúl is folyvást külön törvények ál
tal igazgaltassanak, ’s követeiknek a’ jelen  cortesülésben hely ne adas
sák. Az első indítványt 1 4 9  szóval fogadák el 2  ellen, az utóbbi 
azonban heves vitákat szült, ’s kinszerité a’ kormányt, hogy szokott 
rendszeréhez, a’követek megfélemlítéséhez, folyamodjék. A’ szavazás 
előtti napon ennélfogvást azt nyilatkoztaták a’ ministerek több nagy 
hatású követnek, hogy a’ kormány 80millió kölcsönt nyerhetend a’ 
Rotschild-háztul 1 0 0  túl 75  tös kamattal, de csak olly foltét alatt, 
hogy ha a’ követek Havannah küldötteit, melly tartomány jövedel
meinek nagy része ugyanazon háznak van elzálogitva, a’ jelen 
cortesbe nembocsátandják. Ezen álfogás sok követet részökre vont ’s 
így másnap bebocsáttatásuk 9 0  szóval 65  ellen megtagadtaték.

A 20ki cortesülésben azon indítványt fogadák el, hogy az 
egyháziak követek ugyan ne lehessenek, tanácsosok azonban igenis. 
A ’ viták nagy indulatossággal folytak, ’s halmozva valának szem é
lyességekkel. Különösen czélul tüzek számos követek a’ fordított vé
leményű Sanchot, azon ellenmondási ’s fonákságiért, mellyeket szint
olly szemtelenül elmond, mint megczáfollatni hall. Ugyanez nap került 
szőnyegre a’ saragossai tartománybiztosság azon előterjesztése, 
mellyben minden zavargás okának a’ mostani belügyminister (d. Pio 
Pita Pizarro) fonák rendelkezése állillatik , ’s mellyben a’ biztos- 
sag tagjai kinyilatkoztatják, hogy ők, illy viszonyok közt, hivataljo- 
kat tovább nem folytathatják. A ’ fölolvasott tudósilás Castro követ 
indítványára a’ jegyzőhivatalnál fekve maradt. Ha fölvétetik, nagy 
mezeje lesz az ellenzőiéinek szokott ininisterelleni megtámodásit 
ujult erővel folytatni. Közben-közben az alkotmány változtatási terv 
czikkeinek folytonos vizsgálgatásival vesződnek. '

Tudósittalván a’ kormány azon tartományok forrougásirul, 
mellyek viszonyait múlt lapjainkban em lítők; miután némellyek pa
rancsnokit, név szerint Saragossaét, Corralt, hivatalátul megfosz
totta, illy körlevelet bocsátott a’ belügyminister azoknak politikai 
intézőjéhez: „Az igazgató királyné parancsa Önökhöz az, hogy a’ 
legközelebbi hírnökkel, körülményes, világos és határozott tudósí
tást adjanak tartományuk- ’s tartományi fővárosukról, följelentvén,

történtek e egyenesen vagy k'-zvetőleg törvényelleni, habár szin- 
leg kinszerültségbül eredt, kárhoztató cselekvények, ’s állítottak e 
valamelly ürügy alatt biztosságokat, vagy juntákat, mellyek a’ tör
vényt el nem ismerik, ’s az által, hogy a’ királyi méltóság tekin
tetét csökkentik, az országot a’ társasági bomladozás örvényébe ta
szítják? Azonkívül ő felsége akaratja az, hogy ha illy törvénytelen 
cselekvések tö rtén tek , használják Önök egész hatalmokat ’s ve
gyenek segédül fegyveres erőt a’ törvények isméti helyreállítása ’s 
minden jogellenes vállalatok megszüntetése végett, a’ vétkeseket 
illető hatóságaik Ítélete alá vetendők ’s a’ t. “ E ’ parancs a’ bel- 
ügyministertül szárm azott, olly férfitól, ki a’ qortes előtt azt moii- 
dá, hogy ő 16  év óta minden összeesküvésben részesült! —■ (Juis 
tulerit Grachos de seditione querentes ?

A’ hadi munkálatok 2ik időszaka sem kedvezőleg látszik kez
dődni a’ királyné sergeire nézve, noha különben a’ veszteség , 
melly őket m.h. 21  ’s 22én  érte, nem nagy. Tristany mogrohaná 
Solsona várost, ’s benyomult a’ püspöki palotán keresztül. A’ nem 
zetőrség egy részét fölkonczolák a’ carlosiak, más része a’ kórházba 
»nenekvék ’s onnan még másnap is védelmező magát, annyival in
kább , mivel három jellövés által rem ény nyujtaték neki, hogy Car
dona erősségből segély jövend. M ég két más ütközetet is említenek 
a ’ tudósítások Vich környékén , mellyek azonban csak alig emlí
tendő veszteséget vontak magok után a’ christinók részérül. Mi a- 
zonban d. Sebastiannak az Ebron átmeneteiét illeti, többféle tudó
sítás szerint bizonyosnak látszik, hogy  az , Irribarennek gyors m e
netele, czélszérü táborütése ’s a’ többi hadvezér összeható munkála
ta miatt, nem eszközölhető. Innét magyarázhatni, hogy d. Sebastian 
mindeddig sem mozdult ki Tolosábul. —  Az Espartero által San- 
Sebastianba szállított katonaság közül mintegy 2 ,0 0 0  már oda é r t , 
’s mégis olly hir szállong, hogy Evans tábornok haladéktalan le 
akar mondani a’ parancsnokságról, ’s hogy ennek átvételére Seo- 
ane már valóban oda is érkezett.

D. Carlos egy pénzügyi végzeményt bocsátott közre Estei- 
iában april 8 kán, mi szerint hadi szükségeinek födözésére 2 0  millió 
piaster értékű kincstári kötelezvényt bocsátand ki, 2 0 0  ezer darab 
külön papiroson, mellyektül százra ötös kamatot ígér , a’ visszafi
zetést pedig azon időtől számítandó nyolcz esztendő múlva teen d i, 
midőn bemenetét tartandja Madridba, vagy pedig különben el lesz 
ismerve uralkodósága. Ugyan ez időtől számítandó hat hónap múlva 
pedig a’ kir. kincstár által adó, ’s más egyéb minden fizetés gyanánt el- 
fogadandónak nyilványítja; a’ fönmaradandó tőke havonkinti lerovásait 
a’ dohány- ’s más egyéb az egyháziak által fizetendő adóbul fogja 
megtételni. —  Az egész közlemény 1 4  czikkbül áll ’s d. Carlos 
aláírásával költ.

A N G L I A ,
April 2 4én  ismét gyűlést tartottak a’ westminsteri válasz

tók. Jones ezredes abban egy falka végzést hoza indítványba, 
mellyek szerint mind a’ két Westminister! képviselő viselete hi
ányos. Egyszersm ind szándék Francis Burdeltet újólag felszólí
tani parliamenti követsége elhagyására, Evans ezredest pedig ér- 
tesilni a r ru l: vagy tüstént térjen Spanyolországból vissza, vagy 
mondjon le helyéröl. Efölött egy biztosságnak arra lesz gondja, 
hogy alkalmas jelöltek ajálltassanak a’ szabadelmü párt részéről 
mind a’ két hely betöltésére. Indítványul felhozá VVakley ur, hogy 
Leader urnák, kinek W estminster választóji közül többek által, parlia
m ent választás ese tére , a’ jelöltség megajánltatolt, engedtessék meg 
politikai elveit előterjeszteni. Az indítvány majd egyhangúan elfo
gadtatott, mire Leader politikai hitvallását hosszas beszédben előa
dó. Leader a’ radical párthoz tartozik. A’ gyűlés őt alkalmas j e 
löltnek ismérte el. Azonban a’ toryk is szándékoznak egy je lö l
tet ajánlani W estminster részére, ’s e ’ végre George M urray tá
bornokot válasziák, ki legújabban tartott beszédében igen igen m ér
sékleti conservalivnek mutatkozék.

Az aísóházban april 24én  másodszor olvastatott föl John 
Russell ama törvényjavaslata, mellynél fogvást a’ halálos büntetés
nek számos esetben eltöriesztését kívánta. Elismertetik ez á lta l, 
hogy a’ kem ény büntetés a’ polgári társaság állapotjára nézve hasz
nosan eny hillethetik, sőt rem énylheló, hogy a’ halálos büntetés 
általányosan el fog törlesztetni idővel.

A’ felsőház april 2 5 é n , mint röviden említők, megnyitó a’ 
vitázatot, az irlandi hatósági törvényjavaslatról. A’ ház egészen tömve. 
M elbourne rövid volt megfejtésében, ’s főleg azon nyomos körülményt 
emelő ki, hogy az irlandi városok igazgatási javítása múlhatlan szüksé
gét senki sem hozza kétségbe, sőt a’ fölhozott törvényjavaslatot tovább 
ellenzeni az Unióra nézve is veszélyes. Azért sürgeti a’ házat, hogy 
a’ törvényjavaslatot fogadja el, figyelmeztetvén, hogy ellenzését olly ki
fejezésekkel most ne bélyegezze , mint tavaly. Wellington hg. ellene 
szólt ugyan a’ rendszabálynak, de annak másodszori felolvastatását 
nem ellenző,minthogy észrevételeit’s indítványit a’ biztosságban szán
déka előterjeszteni. Előleg azonban csodálkozását fejező ki azon , 
hogy a’ ministerek épen o lly , sőt talán még veszélyesb javaslatot 
terjesztenek elő , mint a’ miilyent a’ ház tavaly félrevetett, a’ he
lyett, hogy a’ lordok többségét másnemű rendszabállyal próbálták 
volna megengesztelui. Lyndhurst szinte azt nyilványitá,hogy a’ másod
szori felolvasást nem ellenzi, de gondja lesz majd a’ biztosságban an
nak ollyszerű m ódosítására, hogy nézete szerint az mind e’ ház 
elfogadására méltó leg y en , mind pedig Irland érdekeinek megfeleljen. 
Azonban kereken kimondó, hogy őt semmi tekintet nem togja bírhatni, 
olly törvényjavaslat elfogadására, mint a fenforgó. De megfelelt
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Melbourne mind W ellington hgnek , mind Lyndhurstnak; amannak 
oily m egjegyzéssel, h o g y  a’ mostani törvényjavaslat majd hasonló a’ 
tavalyihoz, a’ változások benne az angol hatósági törvénynél telt 
tapasztalások következményi; hogy pedig e’ törvényjavaslatot ismét 
előterjesztő , az okbul tévé, mert elvét folyvást helyesli. Hisz a’ ns 
hg. , mint első minister, maga terjeszte elő olly törvényjavaslatot,
(a’ katholikusok fölszabaditalását,)mellyet nem csak a’ h áz , hanem a’ 
ns hg. maga is több ízben roszalt, ’s félrevetett, hol még azt is meg kell 
jegy zeni, hogy a’ ns hg. halárzoltabb ’s kevesebb biztositéku tör
vényjavaslatot hozott be, mint a’ korábbiak v oltak. Azért is , ha már 
épen áltáljában hibázott is a’ mostani ministerség a’ ház e llen , tán 
azt még sem telte olly nagy mértékben, mint a’ ns hg. az említett 
alkalomkor, (nagy tetszés), ’s azért nem is érdemli azon szigorú 
gáncsot, mellyel halmozni akarják. Lyndhurstra nézve M elbourne 
inegvallá, hogy a’ biztosságban általa teendő módosító indítvá
nyokat Irland jó kormányzati fölléleivel m eg nem férhetendőknek 
várja. Mire Brougham szólalt m eg , azt mondván; hogy a’ két ns 
lord (W ellington és Lyndhurst) hangja után ítélve, a’ törvényjavas
lat meghányatásától a’ biztosságban nem vár egyebet, mint néhány 
hét-elvesztést ünnepélyes bohózat állal, mi miatt majd az ülés vé
gén sem fognak messzebb haladni, mint tavaly.

Manchesterben a’ közcsend april 19én  újra megháborítla- 
tolt. A’ rendőrséget számos külön constable által tamogaták ’s ka
tonaság is készen állott a’ beavatkozásra. Gyülevész csoport a’ nép 
söprejéböl, többnyire kóborlók ’s tolvajok, kik a’ nyilványos és köz- 
inségek idejét rablásokra és pusztításokra szokták használni, szer- 
tejárt a’ városban, ’s több boltba rontott, hol p én z t, hol élelem 
szereket kívánva, ’s ez t, fenyegetéseiknél fogva többnyire teljesí
tették is; hol az adomány csekélynek látszott előttük, ott dúlással 
fenyegetőztek, ’s némelly részben csakugyan el is kezdék azt. A ’ 
kolomposak közül ötöt elfoglak. —

A ’ kézművesek W orcesterben a1 keztyüsök számára e ’ város
ban adakozást gyüjtének, mivel azok, mióta a’ franczia kezlyük 
behozala megengedlelék, igen sokat szenvedtek. 1826ban  W orees- 
terben i 4 0  keztyüs m ester volt, most fele sincsen , e’ fölött alig 
bir egy harmada legényeket tartani, pedig a’ város jólléte e' kéz
műves ágtól fiigge leginkább. —

F  R A N C Z  I A 0  R S Z  Á G.
A’ Lói szerint és 2 2 ike közti éjjel ismét lázasztó fel

szólítások voltak az utczasarkokon mindenütt felraggatva, és pedig a’vá
rostöbb negyedében.St Antoine külvárosban egyik őrhelynek még 
faköpönyegére is ragasztottak hasonló fölszólilást. J e le ,  hogy az 
őr igen nagy szemügygyel volt.

A’ pairszék april 2 5 én  eslve 7  órakor mondotta ki Ítéletét 
M eunier pőrében. M eunier a’ király élete ellen elkövetett m erény miatt 
vétkesnek nyilványitlatván, halálra Ítéltetett; Lavaux és l.acaze pedig 
bizonyítványi elégtelenség miatt fölmentettek. —- A’ Moniteur azonban 
jelenti, hogy a’ király a’ M eunier ellen kimondott Ítéletet deportaliora 
változtatta. Pasquier báró, pairszéki elnök e’ m egkegyelm ezést szem é
lyesen adá M euniernek tudtára, ki, mint mondják, töredelmesen bánja 
bűnét. —-A ’Charte april 27 én  tagadja a’journ. de Paris azon hírét, hogy 
t. i. a’ kabinetben meghasonlás uralkodik ; sőt inkább a’ legőszinlébb 
egyetértést állítja divatozni. Guyenne hírlap szerint Fonfrede ur 
Bordeauxba csakugyan m egérkezett, de azt is m ondja, hogy né
hány nap múlva ismét vissza térend Parisba. Így tehát nem volna 
ig a z , mit a’ párisi lapok róla elhiresztének, hogy t. i. Parisnak és 
a’ doctrinaire világnak már végképen hátat fordított, Ki tudja, milly 
engesztelő szereket küldhették utána. Azonban m eg kell jeg y ezn i, 
hogy neki is szüksége van a1 doctrinairekre. —

April 2 5 én  fogadé el Orleans hg. Lobau marsai vezér
lete alatt a’ párisi nem zetőrség főtisztei udvarlását, kik szerencsét 
kivántak közelgő egybekelésére, —— Paris város nagy készülete
ket tesz az ünnepre, mellyet az egybekeléskor szándék adni a’ tanács
házban. Fényes földíszitésére 1 0 0  ezer frank van ajánlva ; két festőt 
is küldöttek Mecklenburgba a’ hgség legszebb tájai fölvételére, ’s a’ 
tanácsház diszílvényeiben előtüntetésére. April 2 5 én  reggel Ma- 
thieu de la Redorte, követházi tag, és Viennot, a’ Corsaire felelős 
kiadójá közt bajvivás történt pisztolyra; mire csupán egy czikk adott 
alkalmat a’ most nevezett lapban. A’ kitűzött távolság 15 lépést tön, 
mellyhez mindkét oldalról m ég 10  lépés közelíthetési tér adatott. 
Viennot legelőször lőtt, de nem talált; Mathieu de la Redorte ur 
erre  közelített egész a’ sorompig, és szinte lőtt, ’s ellene karját 
elég  súlyosan megsebesiié, A’ segédek a’ bajvivást tovább foly
tatni nem engedték. * Nem rég bizonyos Guignot karénekest a’ 
nagy daljátéknál,szálasán egy lezuhant fenyiiszál agyonütött. Örökösi 
panaszt teltek, ’s kisült, hogy a’ ház igen rósz anyagból vala építve, 
azért is az építés - vállalók (itrousse és Pascal) 5 0  frank birságra 
és 12 ezer frank kárpótlásra Ítéltettek, melly az örökösöket illeti. A’ 
jour. des Uébats szerint Orleans hg. egybekelése junius első felé
ben fog részint Fonlainebleauban, részint Versaillesban m egtör
ténni.

A’ követházban april 2Gán élénk vita támadt arról: mi tör
ténjék a’ tlemseni adóval, m ellyet Clauzel a’ lakosokon megvett, 
’s mellyre nézve a’ követház biztossága javaslá, hogy nyittassék a’ 
hadministernek 9 4 .4 4 4  franknyi hitel, mellyböl az azután vissza
fizettessék. Mivel azonban a’ törvényczikk illynemü szerkesztései 
mellett a’ kamra egyenes birálkodást látszék magának tulajdoníta
ni, a ’ törvényjavaslat úgy módosítlalék, hogy a’ pénzügyminister- 
nek hitel nyittassék mind azon visszafizetés m egtételére, mellyet

czélirányosnak gondoland. A ’ kamra e’ módosítást a’ kormány- 
nyal együtt elfogadó, valamint az egész algieri pótlékhitell is.

A’ követházban april 2£án  a' belgák királynéja kiházasítá- 
sát tárgyazó törvényjavaslat vitája folytában Charamaule azt állilá, 
hogy a’ király magányos jószágai évi jövedelme 7 2 .4 2 4 , 0 7 5  frank
ot meghalad. Ebből a’ belgák királynéja \  részt vagyis 10 ,2 0 0 ,0 0 0  
frankot kap ; szinlennyi jut a’ többi hgaszonynak is, ha külföldi hghez 
menend férjhez. E ' körülmények közt nem hiszi, hogy Francziaorsfcág- 
ra egy milliónyi adót lehessen vetni. M ontalivet: „ A’ király mi
nisterének kötelessége megállapodni e ’ kérdésnél, ’s megmutatni, 
hogy mind azon megtámadás, melly egy idő óta a’ korona ellen 
intéztelik, gyülölséges ’s rágalmazó. (Morgás.) tín  m ég egyszer 
szándékozom számbelükben szólani , noha úgy hiszem, hogy leg
alább Europa szemei előtt politikaibb volna illy következtetésekkel 
fölhagyni. Azt mondották, hogy a’ korona-erdők 1 8 9 ezer heetar- 
ra mennek. Ez rágolom .“ Thiers: „En 184. ezer hectart mondot
tam. Montalivet: „ A’ magányos uradalomban nincsen 18 4  ezer 
hectar.“ T hiers; „É n nem magányos uradalomról szólok.“ Monta
livet; „Abban csuk 5 9  ezerh ec tar van, a’ többi mind a’ statusé.“ 
Thiers tábornok: „A ’ korona 1 8 4  ezer hectar erdőséggel bir, ezt 
mondom én, ’s ismétlem. En ezt olly irományból veszem, mellyet Ön 
m eg nem fog tagadhatni, mert az a’ követház hivatalában osztatott ki 
köztünk.“ (Hallani e ’ ezimet: lisle civile devoilce,) Montalivet „En 
nem ismérem el. Corm eniri: K érem  csak egy szót innen helyemből, 
igazításul.“ A ' közép tömegestül kiáll: „Szószékre.“ Cormeniu 
szószékbe lép, de a’ kamra közép padjaiban olly nagy a’ lárma, hogy 
az elnök többizben kénytelen a’ kamrát csöndre inteni , ’s a’ zajt 
illetlennek nyilványítani. Cormenin nyugotlan, ’s mély csönd közt : 
„A ’ belminister egy olly becsül (becslést), melly nem tőlem ered, 
hanem a’ rendőrség által ellenem  inlézelt röpkeiralban áll , rá 
galom névvel illetett. Ott a’ korona-erdősegék 1 8 4 ezer hectárra 
becsültéinek. Nézetem  szerint valamennyi koronaerdőség csak 1 6 2  
ezer hectár ; úgy hogy abban csak ön magukat rágalmazták vol
na. Azonban itt nem arról van szó, hogy a’ koronaköltség cselek
vő és szenvedő állapotának számai megviszgállassanak ; én e ’ m e
zőre nem bocsátkozom, minthogy Önök vonakodnak az oklevele
ket előterjeszteni. He m erjék csak ezeket és számadásaikat közzé 
tenni, majd akkor felelni fogok. Itt egyedül a’ magányos uradalom 
számbelüjéről van szó ; én azt állítom , hogy több 6 0  milliónál. 
Fölszáinitásom világos. Önök megengedik, hogy a’ bevétel száma
2 ,5 0 0 ,0 0 0  frankra megyen, ez több mint őOmillio tőkének kép
viselője. E ’fölött azt is megengedik Önök, hogy 10 millió kárpótlás 
van fen , mi a’ palais royal építésire használtatott, ’s mit a’ kor
mánynak végre is csak ki kell majd fizetnünk. Ez már is legalább 
összeleg 6 0  millió. Hál e ’fölött nem vették e m eg a’ Breteuil e r
dőt, melly szigorú becs szerint 14  milliót teszen ? Ehezképest leg
alább is 74  millió már tisztában lenne. En tehát csak azon e g y 
szerű kérdést teszem  Önök elé : Nem fizethetnek e ki 7 4  millió
ból 1 m illió t?“ M ontalivet: „A ’ kamra olly igazságos Ieend irán
tam, hogy én e’ kifejezéssel „rágalm azó“ senkit sem akartam sze
mélyesen m egróni.“ B ern  er : „Hisz a’ dolog elég világos!“ M on
talivet: „A ’ tisztes előd, akarám m ondani, az előd . . . .  (lárma, ka- 
czaj, tetszés a’ közép némelly padjain; balról pedig m orgás,) No ’s,
uraim, úgy tartom, semmi törvény sem kötelez engem a r r a ...........
Balról : „Az udvariság valóban illő volna, midőn pénzt kiván az 
em ber.“ Montalivet azt állítja, hogy elődje is tévedett, mint Cha
ramaule, minthogy a’ magányos uradalom jövedelme csak 1 ,3 6 0 ,0 0 0  
frankra m egyen , honnan m ég az adó, a’ tőke - adósság , községi 
terhek fentartási költségei ’s egyebek lerovandók, mi által a’ jö 
vedelem mintegy 1 millióra csökken. E zzel a’ király részint a’ 
művészetet buzdítja, részint Ínséget enyhít. A’ kamra ezt már 18 3 3 - 
ban fontolatra vévé. (Odilon Bárról : Nem !) A’ király minden b i
zonnyal kiházasilhatná gyerm ekeit, ’s itt adhatna egy m illiót, ott 
e g y e t; de akkor föl kellene hagyni a’ m iivészet-segitéssel, em lé
kek épíltetésivel, mellyek kormánya ’s az ország dicsősége tanu- 
jelei. (Balról morgás.) A ’ király ezen milliót azért kívánja , hogy 
az által egy olly nép szövetségét avassa föl, melly Francziaország- 
gal több tekintetben össze van kapcsolva. E ’ tárgyban még Lher- 
betle akart szólani, de annyira ’s olly gyakran félbenszakaszták, hogy 
n’ szószéket kénytelen vala elhagyni ; azonban a’ belga királyné ki- 
házasittatási költségit csakugyan titkos szavazásban 2 39szó  1 4 0  
ellen megajánlta. Őst. Beob.

N É M E T O R S Z Á G .
M ü n c h e  n. Trautner követ ’s tizenkét társa, a’ Duna sza- 

bályoztatása iránt következő indítványt tevének a’ bajor országos 
ülésben: „ A ’ Rendek örömmel fogadák királyuk fölszólitását, ’s 
ianácskozának az annyira fontos Lajos-csatorna létesítéséről, m elly
böl egész Európára ’s keletre annyi haszon eredend. M egtörtén
vén a’ szükséges előkészületek, a’ Duna ’s Majna közti csator
na létrehozása által, ’s elhárittatván minden előítélet szülte aka
dály, most ismét, egyik szemét M ajnára, másikat Dunára fordítva, 
uj lársagágot inte életre királyunk ő fölsége a’ Duna partjain, melly - 
nek czé lja : gyorsan kiegészíteni a’ m ég hiányzó egyetlen lándzsze- 
m e t j ’s a z  egész felső Dunát, mennyire az hajózható, egészen le 
Linzig, mint első állomásáig az ausztriai Duna-gőzhajózási társa
ságnak , gőzhajókkal ellátni, ’s igy az eddig megszakaszlott gyors- 
hajózási összeköttetést egész a’ keletig bevégezni. Négy évet ka
pott e ’ társaság föladata létesítésére, ’s reményű azt m ég az első 
évben teljesíthetni; ’» ki most —  noha csak öl hónapja, hogy az
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ausztriai gőzhajózási társasággal az egyezés m egköttetett, ’s csak 
azóta kezdettek hajóépiléshez,— a’ készületeket ’s mindenütt ural
kodó munkásságot látja, mellyel az alsó Duna-ligetet Regensburg- 
nál kevés hét alatt Europa egyik legszebb hajógyárhelyéül változtatók, 
örömest osztozand a’ társaság azon reményében , hogy m ég ez 1- 
dén megtisztelendi Ausztria határit gőzhajó - árboczárol a’ bajor 
lobogó. Csak egy kívánatos itt m é g , ’s erre alkotvány szerint az 
ország karai összehaló munkálata szükséges. Ezen egy pedig: a’ 
Duna tökéletes ’s általányos szabályoztatása. E ’ folyamon, mosta
ni állapotában , néhány csekély igazítás után, fognak ugyan az 
év némeíly résziben gőzhajók járhatni, de csak utasokkal ’s korán- 
sem árukkal ’s jószággal terhelt kicsiny ’s lapos fenekű hajók, mellyek 
következőleg a’ Lajos-csatomára kívánt sikerüek nem leendnek. A 
nagyobb gőzösök legalább négy lábnyi m élységű víztömeget kívánnak 
mindenütt, ezt pedig a’ Duna mostani állapotában , kivált alacsony 
vízálláskor és száraz időben , vajmi kevés helyen találhatni. Illy 
mederjavitást azonban m ár a’ közönséges hajók ’s partmelletti föl
dek is sürgetve kívánnak. Ez is elég ok már,-— ha a’ gőzhajózást 
egészen mellőzzük is,—  alapos és rendszeres szabályoztatására a’ Du
nának ; annyival méltóbb siettetésre tehát ez most, midőn a’ gőzha
józás mindenkit szép haszonnal kecsegtet, kártól pedig senki sem tart. 
Hasonlítsuk össze csak Rajna vidékeinek mostani állapotját azzal, 
mellyben a’ gőzhajózás divatozása előtt volt, ’s bámulni fogunk 
az óriási különbségen. A’ városok népessége egy harmaddal növe
kedett, a’ lelkek becse magosra szökkent, az ipar minden ága dísz
ük. Hol illy óriási következmények fekíisznek szem előtt, ott két
kedni vétek ’s nem szabad. Soha tőke jobban nem kamatozott még, 
mint az , melly a’ Duna-szabályozásra fog fordíttatni. Ebbül pedig 
nem csak a’ társaság egyes tag jai huzandnak h aszno t, hanem a’ 
közönség minden külön osztálya is. Bizonyítja ezen állításomat a’ re- 
gensburgi társaság, melly alig állott össze , ’s már is ezer meg 
ezer mindenféle rendű embernek nyújt bő keresetre alkalm at; mit 
nem reméllhetni tehát egész biztossággal, ha majd az egész Du
na illőleg szabályoztatva leend. Miként és minő eszközök által vi
tessék véghez e’ szabályozás, arról szólani fölösleg, úgymond Traut- 
ner követ, m eg lévén arról legbelsőbben győződve, hogy e’kam
ra tagjai mindenhez egyezésüket adandják, mit ő felsége az annyi 
áldási hozandó nagy munka létesithetésére kívánni fog; csak an
nyit m ondok, hogy egész a’ münchen-augsburgi vasúiig történjék 
a’ szabályos javítás. Indítványom tehát ez : kérjük meg ő fölségét, 
hogy a’ Duna-szabályozásra olly eszközöket határozzon, mellyek 
e’ folyam tökéletes m eder - igazítását a’ Lajos - csatorna torkolatáig 
biztosítsák. —

A’ porosz statuslap szerint april 19én  délután 4  órakor An- 
cilon, titkos statusminis'.er,’s külügyi minister, élte 70ik évében rö
vid betegség után meghalálozott. —

April SáOán Drezdában m ég jóval az első kamra ülése 
kezdete előtt tömve valának a’ ház karzati figyelmes ’s * kiváncsi 
hallgatókkal, mert napirenden volt a’ zsidóság - fölszabaditási kér
dés, vagyis azon törvényjavaslat vitatása, melly szerint az ottani 
zsidók polgári viszonyai módosítandók. 13  kérelmet nyujla be 
összesen több város ’s egyesület a’ zsidók fölszabadítása ellen. 
A ’ küldöttség is csak vigyázva kivánt e ’ minden tekintetben igen 
fontos tárgy iránt határozni, ’s több követ szólt az indítvány el
len. Lipcse polgárm estere— Dr. Deutrich —  úgy vélekedők, mintha 
mondatni hallotta volna, hogy szabadsági napsugár nélkül nem re- 
méllhető a’zsidók nemesülése. 0 , úgymond, látott országokat, hol illyne- 
mü napsugár ellenére sem vehetni észre a’ zsidók nemesültének 
legkisebb jelét is; nem volt azonban semmi napfényre szüksége, hogy 
a’ fölszabadítás - szülte számtalan hiányt ’s fonákságot láthassa. Az 
ő elve a’ fenforgó kérdés iránt im ez : a’ határozandókat a’ zsi
dók jelen  állapotához kell szabni, melly már igen sok kereset
módot nyitott meg előttük. Különösen föltűnő pedig, hogy Drezdában 
teherhordás vagy napszám által egyetlenegy zsidó sem keresi élelmét, 
ha különben m ég olly ép ’s erős testtel bír is. Dr. A mmon a’ kérelmek 
ellen nyilatkozott, mennyiben azok a’ kormány atyáskodó czélzati 
megsemmilését tárgyazzák; egyes pontjaikat azonban méllányoltat- 
ni kívánta. M egjegyzésre m éltó , hogy a’ felszabadítás ellen be
nyújtott kérelmek közt Lipcséből egy sincsen , noha e ’ várost leg
inkább érdekli a’ kérdéses törvényjavaslat. Hosszasb vita u tán , 
végre a’ fölszabaditási törvény első fejezetét megerősítő az első 
kamra, melly szerint, a’ zsidók ezentúl csupán Drezdában’s Lipcsében 
fognak tartózkodhatni, mivel e’ két városban leginkább ügyelhet 
rájuk a’ rendőrség. Ofn. / l g .

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
K o n s t a n t i n á p o l y  april 19. A’ város figyelmét most főleg 

azon utazás foglalja e l, mellyet a’ szultán Vamába szándékozik 
tenni. Mint beszélik, ő magossága april 2 9én  szándékozik a’ fő
várost elhagyni, és tengeren utazni Várnába, onnan pedig Duna 
mellett Magyarország és Szervia szélin fekvő néhány erősséget m eg
szemlélni. A’ nagyurnak Drinápolyon át szándéka visszatérni, hogy 
a’ Marlud - ünnepet, (a’ próféta születését,) melly június itíra  esik , 
Konstantinápolyban üllhesse meg. Hogy ő magossága elfogadására 
minden rendelés és készület m egtétessék , april i .2én  Nedschib 
basa „Ferdinand“ új pályáju gőzhajón már elutazott Várnába, melly 
gőzhajó ezen utat oda és vissza 4 8  óra alatt tévé meg. (Nagy se 
besség.) E zen látogatás miatt, mint hitelesen értesiltelünk, a’ widdini

basa Temesvárról számos bútort is szálillatott Widdinbe és Török- 
Orsovára, hogy a’ szultánt e’ pontra nézve is európai módon fo
gadhassa. —  Belgrádba is 36  szobára kivántató bútor szálliltatik Vo
gel A. S. pesti butorgyárábul. April 28ki tudósítás szerint „ P a n 
nónia“  gőzhajónkon szándékozik a’ nagyúr Silislriából Widdinbe 
rándulni. —

Ponsonby lord, a’ britt követ, april 1 5 én  tévé udvarlását a’ 
szultánnál, melly alkalommal az angol királytól egy levelet szol- 
gáltata kezéhez az általa nem rég küldött ajándékok iránt. Ezen 
ajándékok mindenféle fegyverfaj-munkákból, ’s egy pompás phäeton- 
ból álltak. A’ lord kitünőleg fogadtatott ,’s mind ő , mind pedig az első 
követségi tolmács gazdagon kirakott szelenczékkel ajándékoztattak 
meg. ■—

Az egészségi állapot, főleg Pernában és Galatában foly
vást nyugtató. —  Ellenben igen érezhető a’ vizhijány , mi jö 
vő nyárra nézve rósz jelentésű, —  Smyrnában és környékin a’ 
dögmirígy még szakadatlanul pusztít; sőt nem rég még Brassóban 
és vidékén is kitört, még pedig nagy diihösséggel. — 

A M E R I K A .
Ejszakamerikai lapok szerint egyetértőleg a’ tanácssal, Van 

Buren, az egyesült statusok elnöke következőket nevezett k i , úgy
mint ; hadititoknoknak Joel R. Prinsett urat ; Berlinbe követnek 
Henry Wheaton urat; ügyviselőnek Brüsselben William H. Haywood 
u ra t; végre ügyviselőnek T e x a s  respublikánál Alee Labranche urat. 
E zen utóbbi kinevezés állal Texas függetlensége el van ismérve. 
—  B ell, Tenesseeböl a’ képviselőházban toldalékul az erősit- 
vényi munkák törvényjavaslatához keresztül vitte azon indítványt, 
hogy a kincstár fölöslege 1836dik  év januar 1 én a’ múlt évi tör
vény értelmében ismét a’ statusok közt osztassák föl. Úgy hiszik , 
e ’ fontos végzést a’ tanács is elfogadandja. —  Éjszakamerikai lapok 
Tampicoból marlz 4röl azt hírlik, hogy 8 antanát, ki febr. ló é n  
érkezeit Veraeruzba, olt csak mint tábornokot üdvözlék. Innen 
tüstint mezei lakába távozott, Manga de Clavoba; egyszersmind nyil- 
ványitotla, hogy a’ nyilványos élettől egészen visszavonul. Befo
lyása egészen megcsökkenl. Midőn febr. 2  5 én a’ congressus az uj 
alkotmány szerint az elnökségre három jelöltet választolt, Santana 
legkevésb szózatot nyert A’ választás Bustamente, Bravó és Ala- 
manra esett. A ’ megyei gyűlések már most majd e’ három közűi 
fogják az elnököt választani. Úgy hiszik Bustamente nyerendi a’ 
legtöbb szózatot.

Az amerikai lapok számos példáját emlegetik azon tiszte
let és szeretetnek, mellyek az öreg Jackson tábornokot a’ magányos 
élet csöndébe kisérik. Többek között Albemarle m egye polgárjai 
Virginiában ünnepi lakomára hítlák őt m eg ; de ő a’ meghívást egy 
érzésteli megköszönő Írásban elmellőzte , mert mostani testi állapot
ba miatt úgym ond, a’ legközelebb ’s legszelídebb úton kénytelen 
magányába visszautazni , hol őt szerette fogadott gyerm ekei (nem 
rég  meghalálozott húgáéi) kis köre várja. —  Ugyanez újságok ismét 
jelentik Floridából, mikép teljes alappal rem élhetn i, hogy az in
diánok ellen viselt háborúnak már csakugyan vége. Egyszersmind köz
ük az azokkal kötött békealkut martz. 7 rő l , melly igy szó l: „Jum 
per , C loud, Holatouchy és mások következő szerződést írnak 
a l á :  Mától fogva megszűnik minden ellenségeskedés, ’s april l ig  
valamenyi indulás Hillsborotól d é lre , Fort-Fostertő l pedig keletre 
húzott vonalon fognak lenni. April iO ig valamennyien családjaik
kal együtt Tampába fognak érkezni, ’s magokat szállító - szerekkel 
fogják nyűgöt felé ellátni. Payne Lading minden szabaditékiról 
biztosíttatnak; hátrahagyandó marhájokért és lovaikért ki fognak fi
zettetni, e ’fölött napi élelmet fognak kapni felosztva; olly rabszolgá
kat , kik joggal övéik, m egtarthatnak, de kezeseket adni kénytelenek 
szerződési bisztositékul.“ —

E L E G Y H I R.
W eld Tam ás bibornok f. é. april lOén hunyt el Romában. 

Született 1773ban igen vagyonos családból, *s Angliában egy igen 
szellemdús hölgyet veve nőül, kinek halála után egyházi szolgá
latba lépett. Canadai püspökségre lévén szánva, 1830ban VlIIdik 
Pius pápa bibornokká nevezé. Különösen kitűnt jótékonyság, ven
dégszeretet ’s minden hitü művészek ’s tudósok gyáinolitása ál
tal. Néhány év előtt kimúlt leánya Clifford lord neje volt; a’ 
lord ’s gyerm ekei m élyen gyászolják a’ szerete tt elhunytál.

G A B O N A Á R  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.
búza 1 keU zer. r o n 1 árpa 1 zab j kukur. 1 kőle»

apr. 24cn Arad 78 1 1 60 50 1 - 42 70 -

yy 27ón N.Becsker. 80—70 1 #5—5S 1 - 50—46 40—35 65—60 -
2*jén Pécs 75—70 1 60—55 1 52—50 55 [ 35 75 -

2 9 cn Baja 8 0 -6 7 1 5 7 -4 7  1 ♦7 47 30 67 —
Máj. Íjén Ungvár 86—82 1 S0—76 1 56—52 44—38 35—33 80—76 100

yy 2án Debreczcn 130 — 110 1 85 1 80—75 6 5 -6 0 5 5 -5 0 9 0 -7 0 150-1 0 0

apr. 2 án Miskolc/. 9 5 -7 0 1 65—58 1 55—50 4 3 -3 5 3 4 -3 0 90—70 1 2 4 0 -1 6 0

yy gén Uj-Becse 90—7» 1 6 5 -6 0  1 - 50 — 45 50—45 75 -

yy 6án Komárom 1 75 — 74 1 7 0 -5 6  1 46 40 1 — 1 -  1 —

yy 12én Pest. 9 0 -7 3 1 60—56 1 5 0 -4 6 46 3 4 -3 0 80 -
P É N Z K E L E T :  B écs, május i()kcn 5 pCtes stat. köt. 105 í f l S  5 4 pCenlcs l0 0 j  

3 pCtes 75 1/ 3 ; 1821 ki 100 frtos kölcsön 141 2 /5 ; lS34tvi 600 frtos k. 
56(5 7 / 8  5 bécsvárosi 2 1/2 pCtes bankóköt.. 66 i / S -  

D UN A V ÍZ - Á L L Á S :  máj. l lc n :  11' 0" 0"' 12én l p  0" 0"' 13án IP  p* Qw . 
L O T  T E  B I  A. Budán május lókén: 65- 84’ 41- 57- 58*

Becsben máj. lOkén: 9. 22- 55- 30- 86-

Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtilje B ő i m é i .
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F O G L A L A T :  Magyar- és Erdélyország (kinevezések; nyitra-’s pozsony-megyei tisztujitás; erdélyi országgyűlés munkálata; tudósítások a’ május 5ki ’s 15k' zivatar 
pusztitásiról; Brankovan herezeg hagyománya; Abauj megye színészet! részvénytársasága; gróf Haller László •}•; különféle; komárom vármegyei munka- 
liáz ügye ; utczai koldulást szüntetés Pozsonyban; palotai földrengés ’s a’ t.) Spanyolország (cortesgyiilesi munkálatok; Lopez, Cabalero és Oalvo de Rosas 
zenditó merényc; Cuenza és Saragossa viszálkodása a’ kormánnyal; hadi dolgok; elegy.) Anglia (alsó és felsőházi indítványok ’s viták; nottinghami Ínség ’s a’l.) 
Erancziaország pairkamrai ’s követházi vitatkozások; Bugeaud fölszól/lása ’s a’ t . ) Schweiz; (pénzügy) Németország; Németalföld; Törökország (ezirkas 
siai ’s goorgiai mozgalmak.) Amerika. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelct. Danavizállás.

M A G Y A R -  és E l t D É L Y O l t S Z Á  G
0  cs. kit*, fölsége f. h. 8 rol költ kabineti rendelése állni 

Jeszenszky Károly kit*, tanácsnokot az auszt. cs. Leopold rend kis- 
kereztessévé ; april 22ki határozatában pedig* Bell Sámuel udv. 
Írnokot, az erdélyi kir. udv. kanczellariánál számfeletti fogalmazó
vá , nevezni méltóztatott.

F. é. apr. őkén költ kir. rendelés állal M edgyes-székbe con- 
sulnak Ileydendorf Mihály volt pénztárnok, székbirónak, pedig* tanácsos 
Schuster József neveztettek ki.

N . S z e b e n  május 3dikán. A’ m. apr. 27ikén tartatott hete
dik országos ölesben a’ névjegyzék tárgya vitatkozás alá vétetvén, ennek 
vizsgálásával tölt el ezen ülés, úgy a’ 28 . ’s 29diki és május íső  napi 
nyolezadik, kilenczecik és tizedik országos ülés is,melly tárgyban ez 
utóbbi ülésben, az országos elnök határzat-nyilványitása szerint ő föl- 
ségéhez annak idejében teendő alázatos felírás határoztaték. ■—  Május 
2ik és 3dik napján az itteni országos vásár miatt nem tartattak orszá
gos ülések. Érd. li ír.

N y i t r a  m egye múlt számunkban érintett tisztujitása egyéb 
következményi ezek: sz. bírák lettek, a’ felső nyitrai járásban, De- 
seő Sándor; alsóban, Rudnyánszky M iklós, vágujhelyiben, ücs- 
kay Sándor; szakolezaiban , Vietorisz Jó z se f ; bajmócziban, Bossá- 
nyi Simon; bodokiban, Sooky József. Aljegyzőkké, Gasztényi J á 
nos és Ballyáni Ferdinand ; főügyészszé, Turesányi Antal, alügy- 
védekké Besznák Alajos és Sándor Rudolf. Hadi pénztárnokká, 
Boronkay Lajos, házivá pedig Ocskay Antal választattak.

P o z s o n y  m egye is e’ hó i i é n t a r t á  liszt újítását, következő 
sikerrel: első alispán, Bittó Benjám in, fölkiállás által hivatalában 
meghagyaték ; 2od alispánnak jSémeth János választalék. Főjegy
ző le tt , Petőcz G yörgy; a ljegzők : Jankó Mihály főjegyzői rang
gal, és Somogyi Antal ; főpénztárnok, Takács Zsiginond ; fősz. bí
rák : a’ pozsonyi járásban , Dóka L ász ló ; nagyszombatiban, Bu- 
zinkay Ignácz; kü lsőben , Thebery F e re n c z ; esalóközi felsőben, 
Földes Joákim ; alsóban, Vermes Vincze; a’ hegyentúliban, Bol
dizsár Antal. A lszbirák: a1 pozsonyi járásban, Nagy Ján o s; nagy- 
szombatiban, Szászy Alajos ; külsőben, Németh Sándor ; csalókö
zi felsőben , Olgyay Miklós ; alsóban, Prileczky István ; ’s a’ he- 
gyentúliban , Rajner Endre. Főügyészek : Bacsák Miklós és Biltó 
K áro ly ; a lügyészek : Földes Boldizsár ’s Bittó Maximilian.

Hazánk ’s Erdélyország több részéből érkeznek m ég folyvást 
uralkodó fejdelmünk születés-napja ünnepléséről szóló tudósítások ; 
je lesen : Nagyváradról, Nyíregyházáról, Dévárul, csík- sz- G yörgy
rő l, Vingáról ’s a’ t. E z utóbbi kiváltságos városban m ég ünnepé- 
lyesbbé tévé e’ napot az ujonan nevezett kir. kamrai biztos, ippi 
Bydeskűty Lajos, fényes beiktatása, felsőeőri Pyérker István, kam
rai igazgatóság táblabirája állal. —

Előbbi lapjainkban f. h. 5ki förgetegről közlött tudósitásin- 
kát újabb szomoritó hírek szaporítják hazánk külön részeiből. Ugyan
is E s z t e r g á m b ó l  írják, hogy a’ Tamás hegyről egy szírt lezuhan
ván, egy házat egészen rommá tö n , két gyerm eket eltem ete ’s 
a’ szom széd házat is tetem esen m egsérté, legelőről visszatérő több 
barom pedig megdermedett. Másnap egy holttestet vontak ki a’ Du
nából. P ó m á z r u l  tudósittatunk, hogy ott a’zivatar a’ vetésekben ’s sző
lőhegyeken iszonyúan pusztított. Ezenkívül két zsidó is áldozatja 
lett, kik O-Budárul, a’ vihar daczára kiindulván, könnyű öltözetben, 
négy óráig szakadatlanul tartott vihar elleni küzdésük után elér
tek ugyan Pómáz alá, de lakhelyüktől a’ rohanó vizek árja által e l
zárattak ; midőn pedig mindenre elszánva a’ víznek indultának, azon
nal mélyen sülyedtek a’ jéghideg iszapba, mellyböl később kivo
nattak ugyan, de minden szorgalom mellett sem lehete őket többé 
életre hozni; egy velők utazott 12  éves gyerkőcze éltét azon
ban m égis szerencsés volt megtarthatni, fáradhatlan buzgalmu se 
gélye által, Radics József orvos u r .— A’ fönebbiekhez hasonló kár
tékonyságnál panaszkodnak a’ mátra - ’s felsőbb vidéki gazdák is.

S z o l n o k ,  május 12én. Az idő eddig kedvező vala ve
tésink s m ezőinkre, m ert a sűrű esőzés ’s többszöri zápor bőven 
ellátá szükséges nedvvel. Búzánk olly gyönyörű, hogy több hely
en már csaknem dőlni k észü l, ’s a’ tavasz elején ritkásoknak lát
szott repeze-földek is elárasztvák buja virág - özönnel. Mind e’ szép 
rem ényét az alföldnek azonban tetem esen csökkenté a’ f. h. 5 én 
beállott iszonyú szélvész-kisérle hideg zápor, melly a’juhos gazdák
nak is törmérdek kárt okozott. Ugyanis többen , látván az őszi ’s 
téli nyavalyák által elsatnyult juhokról a’ gyapjút hulladozni, meg- 
nyiraták azokat, ’s most ezrenkint hullottak el a’ dermesztő hidegben 
takaró nélkül szédelgett állatok; mi főleg a’ szegénységre nézve an
nál fájdalmasb csapás, mivel takarmány szűke miatt a’ bárányok

nagyobb része is elhullott. Szerencsésnek tartja magát vidékünk 
minden birtokosa, ki juhainak egy harmadát is megtarlhatá. A’ nyájak 
ezen általányos kevesbülte minden esetre magosbra szöktetendi a’ 
gyapju-árt. —  A’ marhadög már egészen megszűnt ugyan, de un
nál fájdalmasbban érezhetők a’ takarmány szűke miatti rósz telel- 
tetés gyászos következményi, mellyek közül főleg említendő, hogy 
az elhullott vagy erejüket vesztett igás barmok helyett emberek 
kénytelenek a’ száraz malmokat forgatni, sőt borzadva láttunk boro
nát is vonatni emberek által ! Ennyi ínséget csak huzamosb idő lefoly- 
ta orvoslandhat. A’ Tisza ’s Körös vize elönté réteinket; egyéb helyen 
már megkezdtük a’ kaszálást, de a’ gyakori hideg esőzés romlással 
fenyegeti a’ kövér füvet.

B u d a p e s t ,  május 17. Testvérvárosunk lakosi mindig türhet- 
lenül várják pünkösd másod napját, az évenkint ekkor a’ budai hegyek 
közt tartatni szokott ünnep kedveérl. Az óhajtott nap földerültén ez ren 
kint hullámzott már első pilymallatkor a’ külön rendű rangú ’s ko
rú sokaság Buda regényes hegyei ’s völgyei virító tömkelegébe. A* 
kün mulattak számát 12ezerre  tehetni. Délig tűrhető volt az idő, 
azonban délután 4  órakor folytonos dörgés ’s villámlás közt szakadni 
kezde a’ záp o r, mintegy fél óráig növekedve hullott; ekkor mint
egy 1 0  perczig megszűnvén, a’ mulatók seregestül Buda felé sietlek, 
de alig haladhatlak néhány száz lépésnyire a’ hegyi mély utakban, 
midőn újra zuhogni kezde a’ zápor s felhőszakadássá alakult. Növe- 
lé a’ zavart a’ több helyen iszonyú robajjal lesújtó ’s élőfákat szél 
repes/.tő villámok gyakori csattanása. A ’ rémült nép lélekéberségét 
veszítve rohant le a’ hegyeken; kocsik, gyalogok, lovagok a’ 
tetőkről hömpölygő szirtdarabok, leirhatlan borzasztó jelenetet kepeze
nek az iszapos m ély utak ’s rohanó hegyvizek tajtékzó hullámi közt. 
Az elveszett em berek számát m ég bizonyai nem tudni, tegnap —  
16án —  dél felé, mint hitelesen értesitteténk, m ár n y o l e z  holt
testre találtak. A’ szörnyű égi háború ’s zápor késő estig csaknem 
szakadatlanul dühöngött. A’ kár számilhallan. A’ Tabánban (ráczvá- 
ros) több házat sodrott el az árvíz, ’s két gyerm eket a’ rom ok a- 
gyon zúztak ; a’ Horváth-kert melletti k ő h íd , az enyvfőző épüle
tek a’ temetőn túli soromp mellett 's több mulató kerti ház lett m ar
taléka a’ romboló viz .erőszakának. Két bérkocsit ’s több egylovas 
szekerei is elragadott az árvíz, ’s a’ benülők—*egy angol utazót, ki a’ 
nép budapesti ünnep jelenetinek szemtanúja akart lenni, ’s egy kocsist 
kivevén —  menlhetlenül elvesztek. Ezen kívül a’ hires borokat te r
mő Sashegyet csaknem másfél lábnyi ’s dió nagyságú jég  fődé , 
melly sok helyen tövig repeszlé a’ szőlőtőkét. A’ várhegyen, az úgy
nevezett uj utón , munkálatban levő szépítések is tetem esen szenved
lek. Esti 7 —-S ó ra  közt Budán a’ Vízi-városban, sz. János ulczá- 
ban , a’ villám egy házra, Pesten pedig két kertbe sú jto tt; neveze
tes kárt azonban nem lön. Mennyire volt terhelve vilanyossággal a’ 
lég , kitetszik e ’ rendkívüli esem ényből: egy fiatal férfi este, 8 — 9 
óra közt kifeszített selyem esernyővel a’ vár nyugati bástyáján sé
tálván , hosszú villámlás után esernyőjét recsegve kikapalni érzé job- 
jábul, balvállában ’s derekán végig pedig, fájdalmas rázkodtató suj- 
tás futott keresztül , minőt villanygépely érintése okoz. —  Pesten 
kevesebb a’ kár mint Budán ; mert csak a’ mélyebben fekvő helye
ken , például „Retek utczában“ ’s a ’t. teltek m eg a’ házak vízzel. 
Az idő m ég folyvást b o ro n g ’s ha illy áztató marad, igen félhető, 
hogy idei szénatermésünk is tönkre jut.

T. n. Abaűj vármegye több év folytában jó  sükkerrel pártol
ván a’ színészetet, ’s látván ennek befolyását a’ nemzeti nyelv terjesz
tésére: hogy eddigi áldozatja nyomatlan ne maradjpn, vagy épen 
semmivé legyen, újabb lelkesüléssel fogván föl ezen ügyet, m in ta’ 
gazdag Pestnek versenytársa, részvény-társaság alakítását eszközlő 
felszólítást bocsáta közre, mellynek örvendetes gyümölcsözését kevés 
perez alatt, minden reményt haladva, szemlélte. Szeml.

N. Külküllő vmegye volt főispánja gr, H a  11 e r  L á s z l ó  cs. 
kamarás ’s státustanácsos, mint királyi hivatalos a’ jelen országgyűlés
re megjelenvén,rövid betegeskedése u tán , mind azoknak kik ism er
ték fájdalmára april. 22 én  megholt Szebenben. E. H.

Apr. 26kán néhai hg Brankován kegyes hagyományábul 
vallás v. nemzetre való tekintet nélkül, az alsó-szombatfalvi szegé
nyeknek 6 0  f. a’ pojana-morulujiaknak 4 0  f. az ide való fogház
belieknek 2 6  f., az oláh görög szegényeknek 4 6 0  f., a’ eatholiku- 
soknak 3 0  f ,  a’ reformátusoknak 2 0  f., a’ szászoknak 3 0  f., a’ ma
gyar lutheránus szegényeknek pedig 20  váltó frt oszalott k i ; nem
különben a’ Panajol Hadzsu Nikku hagyományából, ki az ide való 
templomot is esináltatá, az oláh és görög szegényeknek 9 5  v. frt.

Különféle. A ’ k o m á r o m  m e g y e i  börtön ’s dologház 
ügyébe* , mellynek fölállítására hevité ezen ns. megye karait ’s 
rendéit az emberszere let ’s azon elv méltányos megfontolása ,
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],„gy: „Íi fenyitő törvény legszentebb őzéi ja a’ bűnös megjob- 
bifásn“ igen szorgalmas lépések törléhnek. Legközelébb a megye 
<>gyik földmérője, Batáry ur, küldetelt-ki Vas vármegyébe, hogy az 
ottani dologházat figyelmesen megvizsgálván , airoli véleményét 
czélszerüleg előterjessze; ki e’ hivatásában már el is járt. —  A’ 
,. komáromi casino - egyesü le t, czélját mind inkább megközelítve 
fHtja pályáját ’s f. hó első napjaiban tariá intézkedő közgyűlését. 
Állandó hid,  ’s játékszín, az ulezák jobb világítása ’s kövezése, 
közóhajtások , mellyeknek minélelőbbi íetesülését örömmel szá- 
milgátja minden jobb érzelmű komáromi polgár. —  N a g y s z  om- 
b a t gyorsan követi a’ szomszéd haladó Pozsony jótékony
ságra vezérlő lépteit. Legközelébb az utczai koldulás  ̂eltörlesztését 
tüzé ki törekvése czéljaul , melly emberbaráli szándéktól lelkesül
ve a’ város fiatalsága egyesült , hogy szülészeti mutatványai által 
gyűlendő pénzből, az arra szükséges tőke első részét megalapít
hassa. [Jgyan ez’ egyesület múlt pünkösd vasárnapon igen pompás tű
zi játékkal mulattatá a’ közönséget, ’s a’ bejött tiszta jövedelmet a’ 
kisdedévé Intézet javára áldozá. P a I o t á n e’ h. 2án reggeli fl
órakor földrengést éreztek. •— Hasznos isméretek terjesztése min
denütt szükséges, ’s ezt az első nevelésnél kell kezdeni, mi hogy 
annál jobban sikerülhessen , több lelkes hazafi állott össze elem 
könyvek kiosztására i n g y e n ,  szegényebb sorsú gyermekek közt. 
Az első alapilók nevei közt diszlenek : Batthyányi Kázmér gr., Ká
rolyi György, István és Lajos grófok, Klauzál Im re ’s a’ t. Első 
jutalom könyvecskéjüket 1 5 0 0  példányban nyomaták, ’s ez : Nagy 
Károly „Kis számítója“. —

O r s ó v á  régi óhajtása végre teljesült ; kát. szentegyháza el- 
lállalék orgonával, mit főleg következő adakozásoknak köszönhet : 
Lonovics József, Csanádi püspök, I flí) v. fr. adott, a’ két haza előtt is
meretes kazáni művészek pedig 50  v. fr. ’s ezért Szécsenyi István 
grófnak is, mint e ’ munka kezdőjének, hálával tartoznak. —§-

Petrovics Károly , pesti sómászás f. h. 7kén meghalálozott. 
Kam. tud. —

S P A N Y O L O U S Z A  G.
A’ 2flki cortesülésben az alkotmányváltoztatási terv fl2ik 

vznkaszárul vitatkoztak, mi szerint a’ tanács-elnök ’s alelnök ki
nevezési jogát a’ kormány követeli magának. San-M iguel és Gros- 
sari azt akarák, hogy e’ helyeket, a’ követkamra szokása szerint, 
maga a’ tanács töltse be, minthogy ez különben is a’ kamráéhoz ha
sonló jogokkal bir. Sancho (a’ megtért föllengősdi) azt válaszold, 
mikép nem kell megfeledkezni, hogy a’ tanács tagjait a’ király ne
vezi, ’s hogy e’ szerint a’ kamra nagy függésben van a’ koronáiul. A’ 
ezikkelyt elfogadák, valamint a’ több utána következőket is a’ 46ikig. 
2 4 kén a’ 47 ik került szőnyegre, melly jogot tulajdonit a’ kor
mánynak hadüzenet ’s békekötésre. Az indítvány nem nagy ellen
zésre találván, hasonlag elfogadlaték. A’ következett czikknek, amily
ben a’ király korlátlan hatalommal ruháztatik föl hivatalbeliek ki
nevezésire, sokan ellene mondtak. A1 törvh. biztosság e’ toldalékot aján
ld hozzáadni: „a’ törvények szerint.“ Számos követ azonban foly
vást azt sürgeté, hogy az olly hivatal belieket, kiken nagyob felelős
ség terhe fekszik, minden eseire csupán csak a’ cortes nevezhesse ki. 
Ezt különösen ostromló Sancho és Arguelles. Ez utóbbi, kifakadá- 
sai közt, dorgáló szavakra is velemült, s arra figyelmeztető a’ cortest, 
hogy a követek törvényhozás végett, választatnak, nem pedig, hogy 
uralkodjanak ’s kormányozzanak.

Madridi m. h. 18ki levél szerint egy lázadást fojtának el 
o tt, mellyet Lopez volt m inister, Cabellero és Calvo de Hosas 
czimboráikkal együtt a’ nép közt gerjeszteni szándékoztak. A’ 
pórságnak 16ki éjjel kellett volna fölzendülnie, szövetséges fejde- 
lemség-et kikiáltnia a’ nevezett húrom férfiú dietálorsága alatt, és 
lelővén az igazgató királynét, a’ cortest eloszlatnia ’s uj nemzeti 
gyűlést Innia össze. Mondják, e ’ férfiak egyenes szándéka a’ ret- 
tegíetési rendszer behozása volt, mi szerint minden gyanúsakra 
büntetést szabtak , jószágaikat pedig az általok úgy nevezett ha
zafiaknak osztogatták volna. A’ madridi kormányzó, Quiroga tábor
nok, elszántsága azonban meggállá a’ kitörést ; noha mint se j
lik csak pillanatig; m ert magok a’ hatóságok is minden perezben 
tartanak, hogy a’ tűz ismét kilobbanik hamvai alul, annyival inkább, 
mert a’ czimboraság főnökei ellen, kikkel sok katonaság van szö 
vetkezésben, még a’királyné őrcsapatja közül is, semmi óvatos rend
szabályokat nem tőnek; azt azonban rebesgeték , hogy Gaminde 
és Orense követeket őriztetik, ’s hogy nyomára jöttek alattomos tana
kodásaiknak, mellyeket olly férfiúval tariának, ki a’ la granjai láza
dásban ’s Ouesada tábornok meggyilkoltatásában tetemes részt vön. 
—  Ugyan madridi tudósítások szerint, sajátnemü feleselés tám adta’ 
imnisterség és a’ királyi ház fölügyelősége közt, mire több lapban 
megjelent czikkek abbeli szemrehányása szolgáltató okot, hogy nem 
fizetik ki pontosan a’ királynénak az illető országosan rendelt háztar
tási pénzt. E rre  a madridi lap egy dorgáló czikket közle a’ nyil- 
ványos rend háborgató! ellen , kiknek semmi sem szent, ’s bőven 
fejtegetve mutató m eg, mennyire nem kiméi az igazgató királyné 
semmi áldozatot a polgárháború minélelőbbi végezhetése tekintetéből 
s állító, hogy e részben egészen hasonlít a’ nagy Maria de M o
linóhoz, ki fi V Ferdinand kiskorúsága alatt Casliliát korm ányzó, ’s 
niég drágaköveit is eladó, hogy íia koronája védőit fizethesse ’s a^t. 
Ez ellen kikelt a Patriótában a’ királyi ház felügyelősége , ’s nyi- 
latkoitatá, hogy ama ezikkelyberi semmi részt nem vön ,’s magát 
ó tölsege parancsihoz szorosan tartva megteendi az illető köveié
i t ,  hogy a’ királyi ház legsürgetőbb szükségéi kielégittesseriék.

Állítja egyszersmind a’ felügy H őség, hogy ó fensége korm ányá
val soha nem eflenkedett, ’s igy föllépni ezentúl sem fog; kénytelen 
azonban, sokszor kitüntetett m érséklettel, a’ neki kötelességében 
álló ügyeket szorgalmazni.

A’ kormány ’s Cuenza tartomány közt igen komoly jelent- 
ményü viszálködásra került a’ dolog. Ugyanis a’ választottság tagjai, 
vagy a’ polgári tisztviselők nyomára jöttek , hogy az adóhivatal osz
tálya tetemes csalásokat követett el. A’ helyeit azonban, hogy e’ mi
att a’ kormányhoz folyamodtak volna, lefoglalok a’ választottság tag
jai az adószedők könyveit, ’s mint mór múlt lapjainkban említettük, 
megfosztották őket hivataluktól, ’s másokat neveztek helyükbe. A ’ 
kimaradt tisztviselők természetesen panaszt nyújtottak be a’ kor
m ánynál, ’s ez parancsot bocsáta k i , mi szerint a’ cuenzai kebelbéli 
hatóságok fölfügeszteltek, az ujonan hivatalba léptetett tisztviselők 
elbocsáttattak, ’s mind a’ két fél viseleté nyomozás alá vétetni ren 
deltetek. Bizonytalan , mikép fog kifejteni e’ véletlen bonyolódás. 
Egy még nyomosabb eset forog főn ugyan a’ kormány és Sara
gossa között, t. i. a’ városi tisztviselőségnek a’ cortes elibö terjesz
tett irománya. Mi a’ kifejezések csípősségét ’s az előadás szabadel- 
müségét illeti, túlzók vádjaik fölhordásában. A z iromány tárgya a’ legkö
zelebbin zavarok, mellyek egyenesen Pila-Pizaro ügyetlenségének 
tulajdonitvák. Mindjárt a’ bevezetésben az mondatik, hogy a’ neve
zett ministernek egyáltalán nincs semmi kormányzási képessége ,
’s ennélfogva sürgetőn kívánják, hogy Pizarro az ügyetlensége által 
okozott zavargások miatt feleletre vonassék, ’s a’ polgári ügyek in
tézésire más küldöttség választassék, mert a’ mostani mind erkölcsi 
erejét, mind tekintetét elvesztő.

Bayonneból Írják apr. 2 9 rü l , hogy az Estelláhnn d. Cárlos pa
rancsára összeült hadi itélószék Jose Urra parancsnokot halálra , 
Uamansa ezredest 10 esztendei gályarabságra, Arevalo oszltályno- 
kot két évi fogságra , Eugui volt hadi fizetőmestert pedig hivatal- 
vesztésre kárhoztató. Az ellenük indított vád abban állt, hogy Le- 
eumberrit át akarák adni Evans csapaljának. Ugyanazon itélószék 
más négy carlosi főbb tisztre is súlyos büntető Ítéletet hozott ama’ vád 
miatt, hogy a’ királyné hadával leveleztek,’s időnkint a’ madridi lapokba 
tudósításokat küldözgetőnek. Hallatszik, hogy az Urra ellen kimon
dott halálos ítéletet d. Carlos holtiglanos rabsággá fogja változtat
ni. —  Cadixi tudósítások szerint a’ zendületi had- és tengerész-ité- 
lószék megerősítő a’ cadixi hadi törvényszék ítéletét, mi szerint ez 
a’ cordovai carlosi junta három tagját 10  esztendei számkivetésre 
kárhoztatja. April 17kén reggel vitték őket San-Fernando hajóra, 
általa a’ mariani szigetekre szállitandök. —  A ’ legközelébb Valen
ciába érkezett főkapitány, Oraa, nyilványosan büntető meg azokat, 
kik Hidalgos osztálynokot, saját liszljeket, lázadolag megfosztani m e
részlék hivatalától. Madridban az esküttszék igen kíméletlennek mu
tatkozik a’ hirlapszerkesztők iránt. A’ Mundo szerkesztőjét ugyan
is apr. 2Akán hat hónapi fogságra Ítélte, ’s mint mondják, az Echo 
de la Kationé is hasonlót várhat.

A’ táborbul érkező tudósításokban kevés érdeklő van. Tel- 
vék jobbadán rósz idő elleni panaszokkal, melly a’ sergek munkála
tit egészen gáto lja ; egyébiránt minden körülmények oda mutat
nak , hogy az eddigi intézkedéseknek a’ christinók részérül csak 
diadal le íet következménye. Irribaren hadvezér! ügyesége szép re 
ményre szabadítja az alkotmánypárliakat. Az ó csapaíjai majd pár
huzamosan állanak fölosztva az Ebro m entében, ’s Lodosátul Car- 
caron át egész Andosilláig terjednek, hol magában 1 3  zászlóalj 
"s 7 0 0  ló tanyák.

Santa Coloma de Queralt lakosi (kis város Cataloniában) 
sajátnemü alkura léptek a’ carlosiakkal, mi szerint 4 0 0  lat arany 
’s szokott adójuknak minden három hónap mulvai lefizetése ulán, 
szabadon munkálhatják földeiket, űzhetik m esterségüket, fo ly
tathatják kereskedésüket ’s utazásukat. A’ carlosiak mindenkor be- 
mehelnek a’ városba, de sióin szerint huszonötnél többen soha 
s e m , ’s ezeknek is mindig el kell rakniok fegyvereiket a’ vá
roskapuban.—  0. Carlos emlékpénzt veretett a’ mart. 1 Gki Ernám 
nál nyert diadalra , e ’ fölirással : „El Key a los Valientes. Bala- 
lia de Oriamendi. ifi IMarzo ISA* (A király a vitézeknek. Ori- 
amendi csata. Martz 10. IS flE )  „Phönix“ angol hajó egy spanyol 
naszádot sűlyeszlet e l,  olly véleményben, hogy az d. Carlos szá
mára fegyvereseket visz, holott pedig a’ királyné álgyusajkája volt 
2 4  legénnyel, kik közül azonban a’ parancsoló hadnagyon kí
vül csak kettő veszett e l ,  a’ többit megszabaditák „Phönix“ c ső - 
nakai.—  A’ tévedés abbul ered t, hogy a’ naszádbeliek „Phönix“ 
kérdőjelére semmi válaszjelt nem adtak, sem lobogót nem tűztek 
föl, ’s igy méltán gyanúba keveredhettek;

A N G L I A.
Az akóházban april 26án legérdekesb volt R. Stellart tör

vényjavaslata a’ titkos házasagokat ’s azok szorosb bejegyeztetését 
tárgyazó törvények javításira Skótziában. Ez tula.jdorikép oda ezé- 
loz, hogy a’ gretna-greeni hires házassági-kóvácsműhely m estersége, 
mellynek évenként szaporodnak látogatóji, némi tekintetben erösb 
korlátok közé vétessék. —

Az akóházban april 2Skán az egyházi adó megvitatása május
2 2 re  határoztalott. Szintez ülésben fogadtatott el a’ canadai végzésekrül
benyújtóit tudósítás , miután Grote hasztalanul iigyekezoU iiemelly 
módosításokat iktatni azokba. Hinne ellénmoiidott e ’ végzéseknek, 
’s azokat zsarnokiaknak bélyegző, mellyek sükere veszélyt szüleiül 
minden bizonnyal, Ián egy esztendő leforgása elölt is. E’ vila után az 
irlamli szegényi törvény másodszori felolváslatására jőve a’ s o r ,
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n)ellyet J. Russell lord hoza indítványba, ellenben O’ Connell kem é
nyen ostromlott, de Sharmon-Crawford es Morpeth lord melegen vé
delmezett. A ’ vita folytatása május ir e  halasztaték. —

A ’ felsőházban april 28án meleg' vita támadt Irland politikai 
állapotjárol. Downshire marq., ugyanaz, ki folyó év jan. 24én  Uub- 
1 inban tartott protestáns gyűlés elnöke volt, egy e ’ gyűlés állal 
indított ’s a’ marquis állítása szerint 2 0 0  ezer protestáns által aláirt 
kérelm et nyújtott be , mellyben azok ótalmat kérnek a’ protestáns 
egyházra, melly a’ katholikus lelkészek, ’s izgatok cselszövései által, 
kik az irlandi nemzeti egyesületben „ büntelen űzik dolgukat“ , igen 
nagy veszélyben forog. M elbourne válaszul az irlandi nemzeti egye
sületet ótahnába vévé, ’s többek közt m egjegyzé ; hogy az m inden, 
ki elölt nyitva áll, minden különség nélkül, protestánsnak ú g y , mint 
katholikusnak, orange férfinak úgy mint radicalnak, ’s a’ vitatásra teljes 
szabadságot enged; ellenben a’ magát ügy nevezett protestáns e- 
gyesület a’ mondott gyűlésbe senkit sem bocsátott, ha csak előre 
nem biztosította, hogy ő politikai ’s vallási nézeteivel a’ gyűlést egybe 
hívóknak, teljesen megegyez. A’ minister egyszersmind ama’ i  i  pro
testáns peer és számos alsóházi tag ellenmondását is felhozta, m elly
ben amaz egyesület mint szükségtelen, ’s a’ prolotestantisinus ügyének 
ártalmas rovatik meg.

A ’ westminsteri választóknak utolsó gyűlésén hozott végzése 
következtében Francis Burdett levelet irt a’ választókhoz, ’s abban 
késznek nyilatkozik „Chiltern H undreds“ hivatalért folyamodni, mi 
annyit tesz, hogy parlamenti helyéről kész lelépni, de egyszers
mind azt nyilványitja, hogy az egész westminsteri választó testre 
fői; hivatkozni. Nem ő , úgymond Francis lW delt, hanem azok vál
toztak m eg, kik neki e ’ szemrehányást teszik. Az „ alkotmány; 
és semmi egyéb , mint az alkotmány“ m ég most is jelszava, szint
úgy mint ama’ napokban, midőn szabadság melletti buzgása miatt 
T ow er börtönébe kelle mennie, ’s a’t.

O’Connell uj levelet intéze v e jéh ez , Frenchez , az ir
landi Nemzeti egyesület titkárjához. A ’ levél tartalma hasonló az 
utolsóéhoz, ’s szokás szerint kem ényen ijesztő.—  Ugyanazon i- 
dőben következő czikkely jelent m eg a’ Dublin Registerben , mely- 
lyet a’ Times háboruüzenelnek néz az 0 ’ Connell - párt részéről : 
„Azon nap, melly az országnak toryministeriumot adand , egy 
millió irlandit szólitand fegyverre. Rettentő fölkelés, azon idejű tá- 
modás , véres harcz következendő Egyetlen egy megye fölzendül- 
te 1 8 ,0 0 0  emberébe került Angliának, ’s a’ statusadósságot 
1 2 .0 0 0 ,OOOfont sterlinggel szaporító. Egy paraszt-(agrari) hábor
gás miatt egy másik megyében 3 5 ,0 0 0  ember állá talpon , inig 
csak résznyire Iegyőzethetett. Mibe kerülne Angliának , ha egész 
Irland fegyverben volna ? Olly nép, melly semmit nem veszthet * 
’s mindent reméllhet az elhalárzó harezban. Helyzetünk term észe
tes hasznai , ’s kezdvezései —■ azok, hogy mindénik völgy egy 
szurdok) minden halom egy erősség , minden fazúz (Verhau) egy 
bástya , ’s ehez még m erész hadakozó nem zetség , az évszak é- 
pen kinyiló fé lb en , midőn a’ szabad ég alatt is tanyázhatni , a’ 
néptömegben valamennyi kisebb katonai és rendőrségi helyek elveszt- 
vék. —* E gyésség ,—  a* jogérzés bátorsága, belől a’ kétségbeesés, 
’s a’ világ vonzalma kívülről ! Gondolja meg ezt jól Anglia, mi
előtt a’ torysmust Irlandban szabad pórázra eresztené ; mert bár- 
milly sükere le sz , a’ legjobb esetben is mint harmadrendű status 
fogna a’ harczból kilépni.“ —  Az orangista érzelm ű Dublin F. 
W . Packet megjegyzi, hogy a’ Dublin Register e ’ czikkelyt nem m eré 
mindjárt kinyom atni, félvén a’ következéstől , hanem csak akkor 
másoltaié, miután az illető hatóságtól bizonyítást nyert, hogy a’ korona 
tisztviselők nem fogják őt azért törvényesen üldözni. Mi bizonyos
nak tartjuk, úgymond , hogy Mulgrave lord adá az engedelmet e’ 
zenditő czikkely közzétételére, ’s e ’ sze rin t, O’ Connell izgatásé 
helyesli.“ Őst. Beob.

Több angol takarék-pénztárakba a’ múlt év végével 5 9 7 ,9 5 9 . 
Szem ély 18, 7 5 1 , 2 i  9font sterlinget telt le. —  A’ tudósítás nem 
m ondja, nem kérik vissza, mint Francziaországban: —-

A’ True Sun levelezője Nottinghamból következőleg ir r  
„ Már három hónap óta szenvedünk a’ gyármunkások dologtálansá- 
ga miatt. A’ lábtyu és paszománt -  szövőknek épen semmi dolguk, 
pedig ezek teszik városunk fő kézmüvét ; ennek következtében 
fezven vannak kenyér nélkül. Ma (25én) délután mintegy 2 0 0 0  il- 
lyen dologtalan munkás járta  el a’ husárosíok és sütők boltjait, 
’s alamizsnát kéregettek, mellyet, számuktól m egrettenve, adtak is 
nekik. Azonban a’ csoport vezérei némi rendre látszanak ügyelni, 
inert midőn egy Sütőnél egyetlenegy kfenyeret kaptak , azzal ablakit 
akarák ném ellyek betörni, de a’ vezérlők közbejöttek ’s meggátol
ták .—  A ’ rendőrség m ég mindeddig e’ dologba néni avatkozott, 
mivel a’ munkások semmi kicsapongást sem követtek el. “ Egyéb 
gyárvárosokban azonban a’ munkás néposztályók elégületlensége 
mind inkább politikai fordulást látszik ölteni. így  a’ radical Con
stitutionalban következőt olvashatni: „Az ország jelen ínsége las
sanként komoly jelenésekben, politikai elégületlenségben mutatko
zik. A ’ birminghami reform -egyesület gyűlést tarto tt, hogy amaz 
erős néphatalmat ujdon föléledésre készítse , melly a’ lordok házá
val , a’ parliamentjavitás keserű kortyát elnyelette. A’ bévezető 
gyűlésben azt határozók, hógy mihelyt 4000aláirás együtt le sz , az 
egyesület neve „Birminghami politikai egyesület “ névre másittas- 
sék. Az egyesület fő ezéljai közé számították a’ szónokok: „ a’ 
tálaszlásjog kiterjesztését úgy,  hogy minden adófizető választó

legyen ; — titkos szavazást golyózás által ; rövid parliamenteket ’» 
a’ népképviselők fizetését, hogy igy igazában egész felelős alsóházat 
nyerjenek.“ A ’ birtoki adóról is volt szó ; m ert csak az egyedül az 
igazi ’s jogos pénzügyforrás. Végre az egyesület azon szü k ség - 
elmellőzést is szemügyre vette, melly most a’ munkát adók tőké
jé t em ész ti, ’s a’ munkásokat fél időre, ’» alacson díjra szállítja. —

A ’ middlesexi utolsó törvényszékülésben különös komor tréfás 
eset adla magát elő. Bizonyos Thomas Saverland bepanaszla bizonyos 
Newton Caroline testes közép idejű asszonyt, hogy az, mivel tré
fából m eg akará csókolni, orrából egy darabot elharapott.— A’ be- 
panaszlottat szabadon ereszték, ’s ez’ alkalommal az eskültszék el
nöke a’ csonkított panaszlónak azt nyilványitá, hogy orra vesztesége 
ugyan sajnálható, de ha nz ember macskával játszik, kész legyen 
a’ megkarmoltatásra. Tudjuk: az angol törvény a’ kényszeritett csó
kok tárgyában igen szigorú, ’s voltak esetek, hogy valakit hasonló 
csínyért 100  font sterlingre, vagy börtönre Ítéltek.

F  R A N C Z  I A O R 8  Z  A G.
A ’ pairkamrában april 29én Orleans hg kiházasíttatási költ

sége jött szőnyegre. Dubouchage a’ vitatást szükségesnek tartja, mivel 
az i831ki koronnkültségi törvény 20ik csikkében az van, hogy 
Orleans hg éveiikint egy milliót kapjon, 's e’ mennyiség tg y beíve
lésekor , ha ok leeud rá, öregbiltessék. A’ szónok Berry hg há
zasságát előző körülm ényekre em lékeztet, ki csak 1 .500 ,000fran- 
kot kívánt , *s a’ kamra két milliót ajánlott meg , de Berry hg egyik 
milliót a’ legtöbbet szenvedett megyék közt osztatá ki. Most ugyan
azt mondják, a’ királyszék-örökösnek úgy illő elláttatni, hogy gaz- 
dagság óllal a* királyszék becsületére tündökölhessék; úgy de Orle
ans hg az 1 8 3 0  aug. 7ki rendeletben épen olly részt kapott a’ 
király magányos vagyonából, mint annak egyéb gyermekei. Fran- 
cziaország olcsó kormányt akar; ez volt többek közt fő oka az 1830ki 
lendületnek is. Csak olly tettek által, minőt a’ tegnapi rendelés 
foglal magában (M eunier m egkegyelm eztetése,) nyerendi a’ király a ’ 
francziák köz r agaszkodását. (Morgás ’s íélbenszakasztás.) Feutrier: 
„A ’ király mindenkor bírja a’ francziák ragaszkodását, ’s illetlen 
azt mondani , hogy m eg fogja nyern i.“ Mólé gr. a’ kamrára bizza 
megítélni; valljon az előbbi szónok kifejezései illők ’s törvényesek voltak
e. 0  azokat nem szándékozik követni annak egybehasonlitgatásával, 
mi előbbi időkben történt. A ’ törvényhozó stalushataloriihoz ’s nem 
zethez méltatlan lenne m egengedni , hogy a’ koronaörökös m eg
házasodjék, mielőtt az 1831ki törvény határozatai teljesítetnének. A’ 
ki rály magányos vagyonában a’ koronaörökösnek nincsen ré s z e , 
’s ezen felosztás óla semmit sem szerzett. —  Az egy millió 
csupán magát a* koronaherczeget illeti. E ’ vitatkozás Után a’ kiházasítá- 
sitörvény 1 1 6  fejér golyóval 4 ellen elfogadtatott. —  A jour. du Com 
m erce szerint Rothschild a1 spanyol kincstárral minden eddigi ö ssze
köttetését m egszakasztotta; ’s már azt is jelentette , hogy jövő hó
napban a’ spanyol követség diját Parisban nem fogja kifizetni.—

Május lé n ,  mint névünnepén, a’ király több testület ’s ható
ság küldölségit fogadá élj mellyek szerencse-kivánólag udvariának. 
Apponyi gróf, ausztriai követ, ez’ alkalommal beszédei tartott a’ di
plomatái kar nevében , egyúttal szerencsét kívánván Orleans hg. kö
zelgő egybekelésére is. A ’ király megköszöné e’ beszédre adott 
válaszában a’ diplomatái kar ohajtásit. —

Bugeaud tábornok , mielőtt a’ háborút m egkezdené , fel
szólítást bocsátott az arábokhoz, mellyben tudatja velők, hogy 
ismét jelen van, ’s a’ háborút ott fogja kezdeni, hol azt 1836  
július 6 án hagyta. Ha talán azt gondolják, hogy serge most is olly n e 
hézkes, mint előbb volt, nagyon csalatkoznak, mert most mindent m a
gával hoz , mi illynemü háborúhoz szükséges, ’s ő most már szintolly 
aráb mint ők, sőt még tán arábabb. Mint valamelly villám fog, 
majd délen, majd éjszakon, keleten vagy nyugoton váltva m egjelen
ni , ’s meg nem  eng dni, hogy vessenek, vagy arassanak , vagy csé
peljenek, ha neki meg nem hódolnak, ’s kezeseket nem áilítnak. 
A ’ párisi lapok m egjegyzése szerint Bugeaud igazán keleti (azaz : na
gyított) nyelven beszél az arábokhoz; egy elménczlap pedig azt m ond
ja rá : Hisz épen ez által eszm éltet a r ra , hogy a’ farkasokkal 
ordítani kell. —

A’ National Bugeaud tábornoknak az arábokhoz intézett leg 
újabb felszólítására m egjegyzi, hogy a’ korm áy, ha illően akar cse
lekedni, vagy Uamrémont fő korm ányzót, vagy Bugeaud táborno
kot kénytelen visszahíni. Az e lső , april 5én kibocsátott, felszol itá- 
sában szelíd jótékony bánásulpdot jelente a’ benszülölt népségre 
nézve, ’s m egígérte, hogy a’ háborúra békét következtetem !; az u- 
tólsó pedig (Bugeaud) azzal fenyegetőzik, hogy a’ falukat, erdőket, 
’s mezőket mind fö légeti, a’ népséget pedig tűzzel vassal pusztítja 
’s irtja ki. —

Bonai levelek szerint a’ constantinei szállitványhad készületei 
üiár mind m egvannak, csak azon sergekre várnak, mellyek a’ h e 
ly e tt, hogy az egészségtelen Rónában maradjanak, kiszállittatásuk 
után azonnal Gueímóba fognak indulni. A’ guelmai tábort ezalatt 
erős fellegvárrá változtatták, hol 4  —  5 0 0 0  em ber tanyázhat. Május 
2 üán az expedilio ki fog minden bizonnyal .indulni. —

A ’ Messager most közli azon követek névjegyzékét, kik a’ 
belgák királynéja jegypénze ellen szavaztak, ’s jegyzései kiemelik 
azt, hogy a’ febr. 2 2 ki m in isterek , noha előbb ellene voltak e ’ 
törvényjavaslatnak, most mégis, mint követek, m ellette szavaztak. A’ 
Laftitte számára nemzeti aláirást intéző biztosság tudalja, hogy 
ezen aláirás a’ kamatokkal együtt 4 4 5 ,1 7 6  frankra m ent, melly 
Laffilte javára fordít tafott, úgy hogy felszámításai kedvező süke-
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revel egybe kapcsolva, azon lakja, mellyböl egykor az 1830ki ju- 
lius-zendülés intézletett, megának ’s családjának megtartatolt. — E’ 
lak fölibe most tábla fog függesztelni kóv. felírással: „28. Juillet 
1830. a’ Jacques Laffitte la subscription nationale.“—-

A’ Temps szerint M ecklenburg Schwerin Ilona hgasszony 
máj. £Sán fog Fontainebleauba megérkezni, és 30án Orleans hggel 
egybekelni ’s az ünneplések négy napig tartatni.

Párisi hirek szerint, a’ jövendő Orleans hgnő számára Becs
ben 4millio franknyi értékű drágaköveket rendeltek vásárolni. Bécs
ijén találtatnak— mint ottani lapok írják -—a’ legbecsesb keleti drága
kövek; —-a’ köveket azonban franczia aranyművesek fogják befoglalni. 

S C H W E I Z .
A’ sváb M ercur Baselból april 27völ igy ir: „Néhány 

déli német kormány által a’ negyed ’s fél brabanti tallér értéke 
iránt hozott rendszabálynál fogva kültanácsunk ma rendkívüli ülés
ben a’ nevezett pénzfajt ki tette forgásból (keletből.) Valamint Z ü
rich., ügy a’ többi Schweiz is nem sokára követni fogja Basel 
példáját. Mivel azonban némelly cantonban, például a’ züriehiben, 
a’ brabanti pénz volt eddig az egyedüli törvényes fizető eszköz ; 
olt annak kitétele a’ forgásból sok zavart ’s nem csekély veszte
séget okozand“ —  Schweiz e ’ rendszabályt, nagyobb károk el
kerülése végett, kénytelen volt megtenni.

N E M E T O R S Z Á G .
A’ würlembergi kormánylap egy kir. rendelést közöl, inelly- 

nek eleje igy szól: „Hogy azon károk eltávolíttassanak, mellyeknek 
néhány szomszéd status által a’ negyed és félkororiástallér kele
le ’s értéke iránt hozott rendelésekből országunk lakosira múlhat- 
lanul háromlaniok kell, titkos tanácsunk meghallgatása után rendel
jük : A’ negyed és félkoronástallér kitétetik forgásból , ’s azért e’ 
rendelés kihirlésélöl fogvásl az sem a’ kir. pénztárakban , sem a’ 
magányos adásvevésben pénzül nem fogadtatik eb 

N É  M E  T A L F 0  L D.
Brüsselböl april 25 rö l írják: A’ franczia rendőrség nem 

rég  egy embert nyomozott, kinél Francziaországban pokolerőmü
vet láttak, mint beszélik. E z ’ ember Belgiumban tartózkodott. Azon
ban kisüli, hogy az erőmű tulajdonkép rósz viz tisztításra szolgált. 
Mind e ’ mellett is parancsot kapott Belgiumból kitakarodásra. N e
ve Alleaume. —  A’ Journal de Louxembourg szerint az 'éjszaki 
hatalmak a’ belga hollandi ügyet ismét fontolatra vevék , ’s a’ hol
landi király a’ félbenszakasztott conferentiák elővételét sürgeti. —  
Mondják H-aagában, hogy az oraniai lig, Vilmos legidősb fijával, má
jus hónap végen Londonba utazik. —

T Ö It Ö K 0  11 S Z  Á G.
A ’ bairuti britt ügyviselő következő jegyzékét közit azon 

helységeknek Syriában, mellyek az utóbbi földingás által többé 
vagy kevésbé károsultak: Akiin el Ti fia kerületben 13 Város és fa
lu, és pedig el Miliah ’s Avin-Nebli várasok egészen elpusztultak, úgy 
szinte öt falu; Hazamnak -|de, Zigéshnek, 2 a. E ’ kerülelben 178 
ember veszettel; e’fölölt Bilad Ekpliff kastélynál 6 0 0  kecske. Shana 
kerületnek 14  helysége, mellyekbül á l1, egészen elpusztult, ’s ezek 
közt Goi Sakah város is. E ’ kerület nyolcz helységében az em 
ber-veszteség 4 3 8 ,  a’ többiben nem tudni; annyi bizonyos, hogy 
Bébin helység valamennyi lakosai közül egy sem roenekhetett meg. 
A ’ harmadik kerület pedig, Mevigaoun, egészen elpusztult, ’s mind 
a’ l í)  He ységböl semmi sem maradt egyéb fen az omladékoknál, 
úgy, hogy itt az emberveszteséget sem tehetni k i ; (noha legköny- 
nyebb volna, de tudva van, hogy keleten nines népszámlálás.) Mi 
Syria nagyobb városit illeti, Damascusban 4  minaret, ’s néhány ház 
omlott le, s’ 7 — Sember veszett e l , Acreban az erősilvényi m un
kák sokat szenvedtek, ’s az emberveszteség majd annyi mint Da
mascusban, szintúgy Sidonban is; Tyrus és Nazaret keveset szen
vedtek; Namplusban a’ pusztu lást’s emberveszteséget még nem tud
n i ; ellenben Jaffet és Tiberias egészen tönkre ju to tt , ’s az első 
városban 4 — 5 0 0 0  , a’ ladikban 1 0 0 0  ember veszett el.

A M E R I K A .
Santananak Vera - Cruzba m egérkezte előtt, a’ congressus 

több titkos ülést tartott. Az elsőben febr. 3án Carios Bustamente 
tábornok következő javaslatokat hoz indítványba: „ 1 .) szólittassék 
föl Santana tábornok, hogy viseletéről a’ san jacintoi ütközet után, 
(mellyben a’ texasiak elfogák) tudositást nyújtson be , ’s alkalmat
lannak nyilványíltassék akármelly polgári vagy katonai parancsnok
ság viselésére, mig magát teljesen nem igazolandja. 2.) Mindaz, 
ki akár egyenesen, akár mellékleg a’ nemzeti határ eldaraboltát’s 
a l. előmozdítaná, árulónak nyilványíltassék, ’s a’ szerint bünhösz- 
tessék.“ Febr. 11 én a’ texasi ügybiztosság benyujtá tudósitását 
Bustamente ezen javaslatai tárgyában, mellyben következőt javaso l: 
„A ’ kormány Sanlana tábornokot, mihelyt megérkezik a’ respubli- 
cába, azonnal oklevelekkel hitelesített tudósításra szorítsa , hogy 
Washingtonba tett útja indító okai ’s eseményei kisüljenek, azon 
m egjegyzéssel, nem kötelezte e magát a’ san jocintoi ütközet il
lán valamire , mi a’ mexicoi birodalom épsége , ’s a’ nemzet be
csülete ’s érdeke kárára lenne. 2.) A’ kormány e ’ tudósítást tüstint 
terjessze a’ congressus elé. 3.)Időközben a’ tábornok semmi eset
re sem nyerheti m eg azon törvényes viszaállittatást, melly vala
mint alkotmányunk, úgy a’ népjog szerint is szükséges lenne arra, 
hogy ő valamelly polgári vagy katonai parancsnokság elfogadásá
ra képessé legyen. 4.) Az 1836ki máj. ííOki törvény 3 ik czikkelye,

melly által Santana minden tette fogsága ideje alatt semmisnek 
nyilványittaték, ezennel megújítva helybenhagyatik.“ Későbbi hirek 
szerint Santana a’ följebb érintett tudositást Veracruzba értekor a- 
zonnal benyújtotta. Most Bustamenterül, vagy Santanárol ’s Texas 
inegtartatásáról, vagy átengedletéséröl van a’ szó. Ha Santana ké
pes nem lenne felsőséget nyerni, Washingtonban adott Ígéretét te l
jesíteni , könnyen megtörténhetnék , hogy az éjszakamerikai unió 
hadkedvelő pártja azt Mexico réziröl alkuszegésre magyarázná, ’s 
háborút üzenletne a’ nevezett respublicának. —  A’ M. Chronicle 
kivonali veracruzi hírlapokból, mellyek febr. S20ig érnek, azt mondják 
Santanárol , hogy mostani állásának legkisebb politikai jelentése 
sincsen. Miután t. i. Santana látta elnök gyanánt fogadtatási re 
ménye felsültét, azonnal Hacienda Margo de Clavoba utazott, mint 
magányába. Az említett hely nyárilaka, hova már előbb is mind 
annyiszor vonult, valahányszor hiú becsvágya tervei hajótörést szen
vedlek. Mondják, zavarban van Texas ügye miatt, ’s attól tartván, 
hogy szoros feleletre vonják igazolására, felszólást szándékozik köz 
re bocsátani.—  Ha Houston tábornok, Fanning ezredes és vitéz tár
sai gyilkosát Bexar mellett föltétlenül szabadon bocsátotta, ellen
ség  ellen valóban igen nemeslelküen viselte m agát; de az is m eg
lehet, hogy Houston ez által csak lobbantásil (gyújtó kanóczol) 
-szándékozott vetni Mexicoba.

Az egyesült statusok bankja, mellynek most, úgy a ’ mint van, 
Pennsylvania status adott szabaditékot , az ujyorki legelőbbkelő 
kalmárok által hozzá intézett ké re lm ére , mellyben azok a’ bank 
segedelm éért könyörögnek, igen kedvező választ adott. Megmondja 
e ’ válaszban, hogy az áltatok benyújtott terveket a' bank igazga
tósága haladéktalan megvizsgáltatja. A’ most fenforgó kereskedési 
zavarok elhárítására legczélirányosbnak látja, ha a’ magányos hitel 
helyébe az egyesült statusok hitele iktaltalik mindaddig, míg az or
szág mind belső , mind külső kötelezéseinek képesebb nem leend 
megfelelhetni. E ’ válasz a’ pénzkelelre is kedvező hatással volt. —•

Angol lapok Buenos Ayresből j an. Í4 rö l azt írják , hogy e ’ 
tartomány költségei a’ képviselők elé terjesztetvén, a’ kiadás I8 3 7 re  
18. 3 1 5  ,1 2 4  , a’ bevétel pedig csak 1 ^ ,0 0 0 ,0 0 0  dollárra szamt- 
tatilc, ’s így a’ hijány többre m egyen 0 millió dollárnál. Hogy ezt 
’s a’ már fölhalmozott adósságokat üldözhessék, javaslatba jő egy bel
földi, 17  millió dollárig terjedő, kölcsön, melly száztól hatvan a- 
latt nem fogna kibocsáttatni, ’s m ellyért a’ nyilványos földek adat
nának zálogul. Úgy gondolják, e’ rendszabály a’ nyilványos földek 
•most igen aljas árát minden bizonnyal följebb ruglatandja. 

E L E G Y  H 1 R.
A ’ majlandi cs„ kir. „Gazdasági Intézel“ 1 3 0 0  olasz lírát fű

zött ki jutalmúl annak, ki 1 8 3 8  végéig , földmivelés -  tárgyú kö
vetkező kérdésekre legjobb megfejtő értekezést nyujtand be : a.) 
Mi hasznok háromolhalnak a’ lombard - velenczei földmivelésre a’ 
gumós gyök - ’s egyéb , eledelre használható növények igen szo r
galmas ’s kiterjedt m űveléséből?—  b.) Minő háziállatok föntartá- 
5ára ’s nevelésére hasznosak az egyes hagymanemü gyökök , ’s 
mikép tarthatni el ezeket legjobban’» azoknak eledlül nyújthatni? —  
c.) E ’ gyöknövények közül mellyiket kell leginkább term eszteni, 
méltó tekintettel a’ fejér répára , ’s az abból készülő belhoni je g e 
i n — krystallisirt— czukorra ? d.) Minő czélszerübb változásokat kel
lene tehát a’ földmivelésben tenni, a’ földek különös föltételei s’ 
többféle minemüsége szerint? e.) A’ földmivelés ez’ ágában mely- 
lyik rendszer jo b b , a’ lombard - velenczei, vagy külhoniak? E ’ ha
sonlatot a’ szükséges táblákkal el kell látni ’s m egjegyzem  azon 
h a tás t, mellyet az állati anyagok szaporodása , mint táplaszer és 
k eresk ed ési’s kézmügyárlási czikk , eszközlend.—  Felelhet e’ k é r
désekre minden bel- ’» külhoni tudós, —  egyedül a ’ cs. k. majl. g az
dasági In tézet tagjait kivevén, m ivelők a’ bírálók, —  olasz, ném et, 
la tin ’s franczia nyelven. A’ kéziratokat, jelm ondatos, névrejtő le 
vélkékkel fölkészülve, 1 8 3 8  folytában kell az Intézet titoknoksá- 
gához küldeni Majlandba. A’ jutalom 1 8 3 9 k i május 30kán fog ki-
osztatní.

Karlsruhei lapok mart. 22röl Zaisenhausenbol ekép írnak : 
A’ patkánykirály“ név alatt ismért természettudományi nevezetes

séget sok természetbúvár egyenesen mesének hirdelé. Ezt közlő 
tegnap egy az ól falában talált patkánykirályt kapott, melly tizenkét 
egészen kinőtt patkányból á l l ; ezek ta rta tá su k k o r mind életben 
voltak, ’s farkaik úgy összebonyolulvák, hogy őket egym ástól e l
választani teljességgel nem lehet. Négy más patkányt is leltek kö
rültök, mellyek a’ tizenkét összebonyolulttat táplaszerrel láták el. 
A’ tizenkét patkány egyenlő nagyságú, ’s jól tápláltunk látszik. Hogy 
ez állatok azonnal születésük után bonyolódtak úgy össze, bzo-  
nyosnak m ondható, mert farkaik a’ bonyolodás külön csomóji szerint 
alakulva növekedtek.

A’ nem rég párviadalban agyonlőtt orosz köllész P u sch 
kin, czárja iránti hú vonzalom ból, végintézetében minden gondjait 
reá hagyá; legalább is 3 0 0  ezer rubelt fizetett ki már erette adós 
«ágai fejében Miklós ezár.
G A lt O IV A Á ll:  május flkén. Tiszta búza 70- Kétszeres 5 ß 2 /8 -  Rozs 4ü 2 /3 .

Árpa 43 l/3- Zab 3 3  4 / 3 . Kukurieza 30 — 66 2f8 —
PÉ IV Z K E L E T :  R écs, május I3káu 5 pCtcs stat. kőt. 105 i /g ;  4 pCentcs 100:

3 pCtcs 75 5/8 5 bécsvárosi 2 i / 2  PCtes bankóköt. ßß.
D U N A V I Z  - Á L L Á S :  Május I 4kén: 10' 10" 3-'" lükén: 10' 5" 8-'" titkán ;

1 0 ' tí-" 6 -'" 17Kcn j 1 0 ' 4" 9-"'

Szerkeszti It e l m e c z y —  Nyomtatja R e i m e I.
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■ •est, szo m b a t JELENKOR. 1837.

.71 m  j u h  3 0 .

F O G L A L A T :  Magyarország (pótlék Pozsony megye tisztujitísi névsorához; tudósítások Agárdrul és Szilástul; pesti lóverseny; különféle ; Lamr. tud.; in. tud. tais.) 
Ausztria (simtneringi lóverseny.) Spanyolország (országviszonyok; hadi mozgalmak; Irribaren cselekvősége ’s a’ t.) Portugália (a’ királyné viselőssége , pen/.hi li 
szükültség; angol követlések; a’ tajoi angol és ír. hajóstisztek viszálya.) Franeziaország (követházi munkálatok; Guizot beszéde; John Cocker'll vasúti tetve 
>s a’ t.) Anglia ( e l s ő  ’s also ház inditv; nyoh és v iák ; Macgiily cuddi a’ dublini kingsbenck előtt.) Németország (badeni országgyűlési viták; lipcsei zsidóhit- 
lap.) Poroszország (gyárszorgalmi emelkedés.) T örök-, Orosz-és Görögország (hajótörések; földrengés.) Amerika (üdvözlő ’s búcsúbeszédek a’ congressus es 
Jackson, ez és Van Buren közt) Elegjhir. Gabonaár. Pénzkelet Dunavizállás.

M A G Y A K 0  H S Z Á G.
Pozsony vármegye tisztujilása múlt lapjainkban közlőit név

sorához, még- következők, járulnak: Iső  alügyész lett, Földes Bol
dizsár’s 2ik Bittó Maximilian; fölkiáltással levéltárnok, Vermes Ig n áez ; 
számvevő, Lieszkovszki ignáez ; pozsonyi biztos, szolgabirói ranggal, 
Nagy Ignáez; nagyszombati b iztos, INzőllősy Já n o s ; bazini pe
d ig , Vitái Antal; visszahelyzési perekben alispánok : Jablanczy 
Jó z se f , Tapolcsányi Zsigmond , Szászy L a jo s , Németh Vendelin; 
fiók - pénztárnokok, az illető járásokban ; Németh K ároly, Gudies 
István , Budnyánszky Antal, Gaál Ján o s , Gaálfy József ’s Salix 
Jó z se f; az orvosok, sebészek ’s m érnökök, hivatalaikban mege- 
rősítlettek.

Szilas (Torna vm.) máj. 1 Óikén. A’ makacs elemek nem 
szűnnek tájunkat ostorozni. A’ legközelébb múlt télen hullott töm ér
dek hó csak most kezd olvadozni, minek következtében a’ hegyekről 
zuhogó víz réleinkel elboritá, ’s igy vagy csak későn nyulhatandunk 
kaszához, vagy épen n e m,  különösen ha az ártalmas iszap fekve 
marad a’ réteken. —  Ezen kívül megyénk egész alsó részét még 
Bódva folyam is öntözi , főleg m o s t, midőn a’ csaknem naponkint 
hulló eső annyira növeli árja it, hogy ott, hol tavaly tűrjek csat
togtak, most rekegő békák eviczkelnek. A ’ szarvas - ’s egyéb ap
ró-marha szirlkupokra kénytelen sovány táplaszerért mászni, ’s 
gyakran prédája lesz a’ farkasoknak , mellyek itt csapatonkint kul
lognak , tartatni szokott hajtóvadászatkor pedig mély töbrökbe —  kat
lan alakú szirtvölgyek a’ hegytetőkön— rejteznek, hol hozzájuk tel
jességgel nem férhetni. A z  e ’ h. oki zivatar nálunk is tetemes ká
rokat okozott. Az utakon a’ legterheltebb kocsikat is fölforgatá a’ 
s z é l , fákat gyökerestül kiszakasztott, ’s csipős hidegének több juh 
’s kecske hullott martalékul. Őszi ’s tavaszi vetésinkben m ég lehet
ne ugyan némi rem ényünk, de a’ lapályokban már azokat is vizár 
kezdi boritgatni.

A g  á r d (Nógrád vm.) máj. 12én. A ’ f. h. 5iki förgeteg, mint 
látszik , országos vo lt, ’s mindenhol fűlött szobákba zárá az embe
reket , kik aggódva rettegték megújultat a’ múlt évi májusi fagynak. 
Növényinket e’ csapástól megmenté ugyan a’ gondviselés, de a’ 
losonczi vásárra megnyirott juhok nagy része elfagyott, valamint 
szinte sok sertvés is Kosdon ’s N. lioinhányban ; vőtincsen pedig 
egy bojtár lett a’ dermesztő hideg áldozatja. N ógrádon, közhír 
szerint, 1 4  tehén ’s egy bika fagyott m eg, ’s a’ t

p e s t i  l ó v e r s e n y . Junius 1 ső napján kezdődnek a’pesti ló
versenyek , mint ez a’ Jelenkor 30 ik  számában már bővebben je 
lentve volt. A z  említett első versenynapon megy végbe az úgy 
nevezett ‘Nagy Ivadékverseny’, mellyben 3 2  aláirö vesz ré sz t, öt
ven ’s ötven aranyával, fele bánat. Mind azon magyarországi ’s 
erdélyi t. ez. urak, kik e ’ versenyre aláírtak, óm lékeztetőleg ké
retnek ezennel, hogy tartozásaikat minél előbb Pestre a’ nemzeti 
Casinoba beküldeni ne felejtkezzenek. Hasonló kérelmet intézünk 
általában minden egyéb díj-alapítói vagy aláírói verseny-kötelezé
sekre nézve is. Egyedül az adott vagy írott szó pontos és kész 
teljesítése tarthatja fen a’ mindenben, de kivált köz intézetek fen- 
tartására elkerülhetlen szükséges hitelt.

K ü l ö n f é l e . Tegnap— 19én— egy gabonával terhelt hajó re g 
gel elsüllyedvén közel a’ hídhoz , ezt annyira megrongáló , hogy hely
reállításáig e ’ közlekedést csolnakokkal kelle fentartani, mi annyi
val hátrállatóbb vala, mivel Buda lakosinak csaknem fele a’ pesli 
hetivásáron volt, ’s látván a’ szerencsétlen esetet, seregestül tódult 
parthoz, h o l , kevés csolnak lévén k észen , huzamosb ideig kelle 
veszteglenie. A’ hajónép szerencsésen kiszabadult, de a’ vontató lo
vak vízbe fúllak. —• B i n d o c c i nagyhírű olasz hevenyész —  im
provisator e’ h. 2 2 én lartandja első lievenyészetét; ’s minthogy 
csak rövid ideig mulaland fővárosunkban , minélelőbb látogatni a- 
jánljuk előadásit.— Bappo , fia ’s M otly, kikről már említést tőnek 
lapjaink, most a’ „Hét választó“ csinosan díszített terem ében adják 
csuda-mutalványikat, s látogatóik száma naponkint növekszik. —  
P o z s o n y b a n  a’ lovaglásirol európai hirü Sándor Móricz gr. 
3 0 0  aranysat tett ki 1 0 0  ellen, hogy Pozsonybul belhoni két szür
kéjével 3 óra alatt Becsbe fog kocsizni. F. h. 14én  reggel csak
ugyan megindult P ozsonybu l’s a’ rósz út daczára is 2  óra 41 perez 
alatt Becsbe érkezvén , a’ fogadást megnyeré , anélkül, hogy lovai 
megizzadtak volna. Az őt lovon kisérő urak, Trautmannsdorff hget 
kivévén, Schveehaton túl már mind elmaradoztak.—  Nem rég Traun 
gr. is fogadásbul 2 óra ’s3 6  perez alatt egy m agyar lovon Pozsony
bul Bécsbe lovagolt.-— S z e g e d e n  is sok kárt okozott az e’ h.
5 — 6 ki zivatar; ugyan is 16  h a jó t’s m ég számosabb malmot el- 
sülyeszlelt, a’ szarvas « apró marhák nagy részét pedig annyira meg-

ritkítá a’ hideg, hogy főleg a’ szegényebb gazdák minden rem é
nye elenyészett, a’ tavalyi károk kipótolhatása iránt.—

A’ nm. m. k. udv. kamra Chinorani Antal károlyvárosi 30ad 
segédet, a’ debreczeni 30adhoz ellenőrré nevezé. Lugos k. kain. 
uradalomban, Manich F erencz, türdiai ispán f. é. marlz. 2  lén  meg- 
halálozolt. Kain. tud.

a ’ Ma g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g  május skán tartott kisgyfilésében, 
Czuczor Gergely, a’ társaság’ segédjegyzője ’s levéltárnoka, zrednai 
Vitéz János érsek’ életrajza’ olvasásával foglalta el történetírás - osz
tálybeli renclestagi székét. Ugyan ekkor I. Nagy János 1. t. a’ nagy 
szótár’ előkészületei’ részére a’ magyar és némelly idegen , főleg arab 
és persa, nyelvekben előforduló rokon értelmű és hangú szavak gyűj
teményét küldötte be. II. A’ Tudománytár’ számára beadott egy histó
riai és természettudományi értekezés vizsgálat alá bocsáttatott. III. Perger 
János r. tag’ előadására Csorna János’ philosophiai értekezése a’ sta
tus’ czéljairól a’Tudománytárba felvétetni rendeltetett. IV. A’pénzgyüj- 
teményt Vásárhelyi Pál, Vaskapu’ tájékán talált 18 darab pénzzel növel
te , Miske György pedig egy barbar ezüst pénzzel NagySándor idejéből.

A U S Z T R I A .
A ’ simmeringi pályatéren évenkint tartatni szokott lóverseny, 

az idén, a’ lapjaink 23ik számában negnevezett biztossági tagok, szá
mos pályázó ’s főrendü vendég jelenlétében következő renddel 
tartaték: 1) Kezdőfutás (1 m érföld, 100  aranyért, tétel 15 arany) 
minden lóra, m ellyöt évnél nem idősebb ’s m ég semmi pályán jutalmat, 
tételversenyt, (sweepstakes,) vagy fogadást nem nyert. Győztes lett 
a’ Liechtenstein Venczel herczeg által nevezeti 5 esztendős pej mén 
Dragon —  Liechtenstein Alajos hg 3 e. sárga kanczája (2 ), Hu- 
nyady József gr. által nevezett YVeighlon (3 ), és TraultmansdoriT 
hg Miss Craigieje (4) ellen. A’ két első ló közt serény vetélkedés 
volt. •—- II) bíelstakes (másodszor ismételteivé ; dij 6 0  arany min
denkitől) minden Angolországon kívül született lóra (futás 1 t  mű
idre). Ezen igen érdekes futásban győzött Liechtenstein Al. her- 
czegnek a’ pályára legelőször kiállott 3 éves angol teljesvérű m én
je  Pat —  Széchenyi I. gr. L ionelje (2) és Hunyady J. gr. F iga
rója (3) ellen. Lionel nagyon kétessé tévé a’ győzelem  rem ényét 
Patnak. —  n i )  Sxveepstakes (25  arany mindenkitől, i  mrfldre) győz
tes lön Clary hg 4  esz. pej kanczája Galanlha— Liechtenstein Al. hg 
Karoline-je (2) és Hunyady J. gr. Emmije (3) el l en— IV) Sweep- 
stakes (25  arany 2  mrfldre) nyertese Trautmannsdorff hg pejlova 
Wackfield —- Hunyady J. gr. Lady William-je (2) és Liechtenstein 
Al. hg Newcaslle-je (3) ellen. A’ második lóverseny május 5kén a’ 
volt nagy eső és dühödő szél daczára is végbe ment. 1 -ső futás
ban (1 5 0  ar. 2  mrfld. minden belföldi kanczából nemzett lóra) nyer
tes volt Hunyady J . gr. 5 eszi. szürke ménje Ozmán —  Nádasdy 
T. gr. Tamajandry-ja ellen. —  11) Károlyi-stakes (melly dij a’ lófut
tatás több kedvelője hoz zaj árul tával, i  8 4 6 -ig  felváltva a’ simmerin
gi és pesti pályán futók számára , terjed ezer aranyig az első lóra,
’s 100  aranyig a’ második ló ra , melly akármilly nemű és o rszág
beli leh e t, ’s 2^ mrfldre fut) nyertes lön a’ Liechtenstein U. hg ál
tal nevezett pej mén Twalty —  a’ Liechtenstein V. hg által neve
zett Dragon (2), Hunyady J. gr. Ozmánja (3), Széchenyi I. gr. ShiI- 
lelah-je (4 ) , ugyan ennek Dőré-je (5) és Liechtenstein A1. hg F an
ny Hornerjé (6 ) ellen. —• III) Sweepstakes (belföldi három éves 
lovakra; 1 mrfld.) nyeré Liechtenstein Al. hg Pat-ja —  Csekonics 
Torontálja (2) és Hunyady J. gr. Elfridája (3) ellen. (Patot F este
tics Miki. gróf m énesében éllé anyja Trotinda.) —  IV) A’ szürkék 
diját (szürke és tarka bármilly honi lovak számára, fél mrfld.) nye
ré  Nádasdy T. szürkéje Trauttmannsdorff hg szürkéje (2) és Sza- 
páry Ant. gr. tarkája (3) ellen. A’ két elsőn birtokosaik, az utóbbin 
Liechtenstein F erencz hg lovagolt. A ’ többi ló hátra maradt.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridból apr. 2 9 rö l Írják : A ’ naponkint újuló h ír , m isze 

rint a’ carlosiak fővárosunkat megtámadni szándékoznak, általában véve 
olly egykedvűséggel fogadtatik , melly azt hitetné e l, hogy az itte
ni nép vagy elég erősnek tartja magát a’ legkomolyabb megtáma
dást is sikerrel visszaverhetni, vagy hogy a’ carlosiak’ fegyverei elő- 
haladtát némán óhajtja. Emelkedett ugyan egykét szó, hogy a’ m eg
támadásnak elejét veendőleg tíuen Retirot m eg kellene erősíteni; de 
e’ pontról a’ városnak sem eg y , sem más részrőli meglámadlatását 
ellenzeni nem lehet, hanem legfölebb az ellenségnek átadott várost 
lövésekkel felgyújtani. A ’ félénkebbek, mint mondják, m ég a’ kor
mányt is felszóliták, Badajozban elégséges lakásokat készítetni, 
hogy szükség esetében a’ királyi család ’s a’ cortes oda menők- 
hessék. Való, hogy a’ főváros katonáktól üres ’s a’ körülbelül szál
lásoló osztályok is igen gyengék, az ellenség által szüntelen mun
kásságban, tartatnak ’s Madridtól legalább is 6 — 8  merföldnyi távol
ságra vannak; azonban, úgy látszik, hogy az éjszaki carlosiak sem
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akarnak egyszerre mindent koczkára tenn i, ’s inkább számolnak 
elleneik segédeszközeiknek hihetőleges kifogyására. Vezérparancs» 
nokunk, Alvarez 23kán érkezett Valenciába; osztálya Murviédroban 
vala. Nogueras oszlálynok akkor 2 0 0 0  gyaloggal ’s 3 5 0  lovas
sal Aícanizt raká meg, anélkül, hogy Cabrera ellen legkisebbet kez
dett volna. Az Andalusia felé vivő űt folyvást el van borítva rablók
kal , kik az utazást csaknem lehetlenné teszik. Kevés idővel 
ezelőtt a’ Sevilla felé menő gyorsszekeret támadták »meg, ’s a’ con- 
ducteurt három angol tiszttel agyon lőtték, a’ kocsit pedig felégették.

Bayonneból máj. 4 kén írják; Lehetetlen hogy 8 ka előtt va
lami fontos mozgalmak ne tétessenek, ’s itt, St. Jean de Luzban 
és Behobiában, közönségesen úgy vélekednek, hogy a’ cristinók ré- 
széröli éretlen késlekedés a’ carlosiak hasznára leend. San Se- 
bastianból 3kán indult levelezések Gurrea tábornok megérkeztét je 
lentik; Espartero tábornok még nincsen ott. A ’ cristinók megtáma
dását késleltetni leh e tn e , míg a’ carlosiak eleségeiket mind föle
m észtenék, mert helyeikről nem mozdulhatnak, mivel az Ebro jól 
őriztetik; de ezen terv nem fogna legjobb lenni. Az idő sü rge t, 
Catalonia veszedelemben forog, Cantavieja meglamadtatása a’ car- 
lositák által, egész alsó Aragóniát félelembe ejté. Ezenkívül egy 
győzedelem az éjszaki részekben elkerülhellen szükséges , hogy 
Madrid ’s a’ többi nagy város nyugalma biztosittassék. Mondragen- 
ból Írják , hogy a’ város parancsnoka a’ város közelében 100  házat 
rontatott le elővigyázatul. —  A’ Sentinelle des Pyrenees szerint máj* 
4kéröl azon hir terjedt e l , hogy Irribaren Estella környékén a’ car» 
losiakkal m egütközött; a’ kimenetelt még nem tudni, de a’ város
ba sok megsebesített szállíttatott. Don Carlos 28kán Villafrancába 
szándékozott m enni, de nyolcz tábornok által, kik titkos küldetés
sel jövének, Esteiiában visszatartóztatott. —

Saragossai levelek szerint Cantavieja, Cabrerának régi tábor
helye , melly a’ múlt ősszel, mig ó Gomezzel oda járt Andalusiában, 
San Miguel által elfoglaltatott, april 2 4  és 2 ő k e  közti éjjel ismét 
a’ carlosiak kezébe jutott. Néhány a’ várban zárva volt carlosinak ugyan
is sikerült egy földalatti tornáczon által e losonni; erre 6 0 0  ember Tena 
és Cabanero csapatjából, kik Cantavieja körül állottak, ugyanazon ú- 
ton a’ várba belopózkodtak’s azt rögtön elfoglalák. Az őrséget, melly 
csak 4 0 0  embernyivolt, fogolylyá tették; 3 4  algjyú ’s nagymennyisé
gű eleség és ruházat lön prédájokká. —  A ’ megerősített kórházat Sál- 
sonaban, hova az ottani őrség egy része, a’ város megtámadtatásakor, 
visszavonult, Tristany, mint mondják,elfoglaló, úgy látszik tehát, hogy 
amaz a’ christinók által várt segédcsapat Cardonából elmaradt. —  San- 
Sebastian körül egész máj. i ig  semmi nevezetesnem  törlént, az álgyu- 
zás, mellyet april 30kán Bayonneban e’ vidékrül hallottak, csak tá
bori gyakorlások valának, a’ christinók részérül. Már. f. h. 5ke előtt 
az ellenségeskedés megkezdését nehezen remélhetni. —  Don Sebas
tian infans főtáborhelye folytonosan Tolosaban volt, seregének egy 
része Ernani felé irányzá útját.Bayonneban azon hir terjedt el, mint
ha a’ christinók engedelmet kértek volna, hogy néhány osztálylyal, 
mellyeknek írunt és Fuenterrabiát kell vala ostrom alá venni, Socoa 
és Behobie között a’ franczia határokon átmehessenek. —

P O R T U G Á L I A .
Lissaboni april 26kaig terjedő hírek szerint, a’ királyné vise

lés állapotja már egészen bizonyos; ennélfogva már előre megké- 
reltek a’ születendő magzat kereszl-szülőjiül, a’ királyné testvére, a’ 
brazíliai ifjú császár és Braganza hgné. —  Az országos kincstár any- 
nyira kiürült, hogy a’királyné kényszerítve volt háztartási költsége hát
ra lévő része iránt követelést tenni, mert különben annyira szorul, hogy 
drága köveit lesz kénytelen elzálogitni. E ’ nyomasztó körülmény
hez járul m ég az angolok nyugtalansága. Az angol kormány ugyan 
is (m elly, mint tudjuk, a’ portugali uj m inisterséggel nem igen jó 
lábon áll) követének, lord Howard de Waldennek azt adá utasításul: 
terjessze elő Angolország mind azon nehézségeit, mellyeket olly 
soká békén elnyögött, név szerint az angolok pénzkövetelésit, a’ vám
rendszer által okozott faggatásokat, uj kereskedési alku iránti egyez
k ed ést^  a’ rabszolgakereskedés eltörleszlése ügyében kötött szerző
dés pontosabb teljesítését, szorgalmazván egyszersmind a’ portugál 
szolgálatban volt angolok zsoldjának kifizetését. —  A’ Tajóban hor
gonyzó angol és franczia hajóhad tisztjei meghidegültek valamennyi
re  egymás iránt, ökot azon körülmény szolgáltatott, hogy a’ franczia 
hajósfőnök nem vonatott föl az árboczokra ’s vitorlaszárnyakra britt 
lobogót az angol királyné születésnapján, holott ez máskor mindig 
megtörtént olly alkalommal. E ’ miatt Gage admiral kijelenté, hogy 
ő sem vonat lobogót május Í jé n , mint a’ francziák királya szüle
tésnapján, ha csak a’ fr. hajósfőnök addig becsüleladó méltányos 
nyilalkoztalást nem teend.

A ’ Diario do Governo egy a’ kolostorokból egybehalmozott 
könyvekre ügyelő biztossághoz intézett parancsot közöl, mellyben ne
kik az 1835ki parancsok szerint újólag meghagyatik, hogy valamen
nyi könyvet egy központi helyre takarítsanak (melly helyül a’ sz. 
Perenczi kolostor rendelteték Lissabonban); úgy szinte minden levél
tárt , íestvényt ’s más egyéb szépművészi vagy tudományos emléke- 
zetességet. A’ kolostorok már 1 834ben  törülteltek e l , ’s még csak 
I8 3 ő k i  martziusban adatának ki a’ kolostori kincsekre figyelmez
tető parancsok. Hét egész hónapig csaknem minden felügyelés 
nélkül állottak; a’ helybeli törvényhatóságok alig hogy csak a’ főbb 
ajtókat elzárák, de azok kulcsait is akárkinek könnyen oda engedék, 
ha kinek kedve volt körültekinteni bennök. Elgondolhatni te h á t, 
mint bántak olt mindenfélével, mint csentek el egy vagy két darabot; 
sőt némelly helyen , név szerint Portóban, a’gyermekek az utczán e ’

féle könyvekkel hajigálák egymást. Hogy illy visszaélések által a 
tudományokra nézve némelly drága kincs elveszett, főleg kéziratokból, 
mellyek legkevesebb értéküeknek látszhattak, kétleni sem lehet. Csak 
néhány nappal ezelőtt vett még valaki egy igen becses eredeti kéz
iratot l6 5 0 b ő l, melly Maranhao tartomány leirását foglalja magában, 
négy garasért. A’ festvényeket mégis nem pazérlák el annyira; ’s főleg 
a’ nagy mesterek eredeti müveit hagyák érintlenűl, mivel azok leg- 
.piszkosabbak voltak, ’s valódi beesőket méltánylani senki nem tudá.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ követház május 3iki ülésében Guizot ur előadá politikai 

rendszerét, melly a’ köz véleménynek folyvást ellenszegül. E szem 
pontból indulva ki, nagyon roszalta G uizot, hogy az uj ministeri- 
uin a’ háztartás - költség törvényjavaslatát visszavette.—  M ólé gr. 
azzal menté a’ ministeriumot, hogy annak idején ő is tudand hat
hatóssággal élni a’ pártosok ellen, ’s a’ roszat törvényes erőszakkal 
ő is le tudandja győzni. —— Utána Laboulie azzal vádolta a’ minis
teriumot , hogy az valóságos mosaik (rakály), mellynek semmi saját 
rendszere nincs. A’ kereskedés minister nagy lármát okozott azon 
nyilatkoztával, hogy a’ költség-törvény csak el van halasztva, mig 
a’ közvélemény jobban fel fog iránta világutni, Dubois ür ezt el
lenkezni láiá azon nyilatkozással , mellyet Mólé gr. ugyanazon 
ülésben adott, ’s mellyből, —  noha előbbi nyilatkozásával szinte 
ellenkezően, —  az sülé ki, hogy a’ háztartási törvényjavaslat nem csak 
el van halasztva , de végkép visszavetve , honnan határozott nyi
latkozást kívánt: valljon a’ javaslat visszavétele csak elhalasztás e 
vagy nem ? Mólé gr. „Visszavétel; nem elhalasztás.“ Dubois : „Fin
nél fogva az éjre bízom , hogy az a’ két minister! egyértelm űségre 
bírja. u (Kaczaj.) —- A’ május őiki ülésben a’ keraskedés-minister 
azt nyilványitotta , hogy e’ tekintetbeni nyilatkoztát félre értették. —  

John Cockerill apr. 30án udvarlására volt a’ királynak. Ugyan 
ő tervet nyujta be a’ ministereknek vasút-létesitésre Paristól Lilién 
út Brüssel felé ; az egyezés m egtörtént, ’s a’ szerződés minden 
bizonnyal nem sokára a’ kamara elé terjesztetik elfogadás végett. 
A ’ föltétek következők; A’ kormány minden lieure (franczia m é r
föld ’s = l  geogr. mérf.) 2 5 0 ,0 0 0  frank segélyt ig é re , *—• mi az 
úpilésköltségnek mintegy negyed részét teszi minden lieu után. —* 
Cockerillnek szabad 5 0 0 0  tonna külföldi vasat vámmentesen bevinni. 
E z a' vasútra megkívánt vasnak mintegy hatodrészét teszi, ( l .  ton
na—2 0  mázsa.) Az engedély 5 0  évre adatik, a’ szerződés napjától 
szám ítva ,’s minthogy az építés öt évet kíván, csak 45  évre ; a’ kor
mány fentartja magának, hogy Cockerill úrtól, vagy részvényes tár
saságától a’ vasutat már első évben megvehesse, minden lieure 1 
millió frankot számítva; melly vételár évről évre lejebb fog arányo
san szállani. A’ teher árszabálya minden kilométertől 3, 5, 7, cen
times a’ hely m inősége szerint. —- Paristól Brüsselig 15  frankért 
utazhatni majd rajta. —  A’ madagascari követek elhagyók Párisi, ’s 
Mathilde három árboczos hajón visszatérnek hazájokba. Garnot, a’ 
hajó kapitánya, m eg van hízva, a’ kormány nevében Ranavala Mau- 
joka királynéval kereskedési összeköttetés végett alkura lépni. 

A N G L I A .
A’ felsőházban Downshire marq. benyújtó az irlandi protestán

sok azon 1 6 0  ezer aláiratu kérelm ét, mellyet az irlandi protestáns 
egyesület jan. 24kén  dublini gyűlésében határozott. A' kérelem hosz- 
szabb vitára nyújtott ugyan alkalmat , de minden süker nélkül. A’ 
marq. e ’ kérelmet úgy adta b e ,  mint egyszersm ind ama* gyűlés 
elnöke. Fő tartalma panasz a’ ministerium e llen , melly a’ protestan* 
tismust Irlandban az irlandi nemzeti egyesület által büntetlenül meg- 
támadtalni engedi, noha ezen egyesület viseleté ’s tettei törvényte
le n e k ,’s oda czéloznak, hogy Irlandban a’ katholicismus felsőbbsé- 
gét előmozdítsák. Roden lord heves beszédben támogatá a’ kérelmet, 
’s azt mondá , hogy illy körülmények közt könnyen azon kérdés tá
madhat: valljon az uniót vagy a’ katholikusok felszabadilatási törvé
nyét szükség e inkább eltörleni, melly esetben ő minden tétova nélkül 
a’ felszabadítást kívánná eltörleszteni. M elbourne tagadó, mit ama’ 
dublini gyűlésben is szem ére hánytak, hogy a’ ministerek a’ britt 
alkotmányba demokratái elemeket akarnak behozn i, mellyek abban 
idegenek. Mi pedig a’ katholikusok ellen tett szemrehányásokat illeti, 
azok csak ama’ bosszúságból erednek, hogy a’ protestáns párt, eddigi 
tulhatalmától megfosztva , nem szokhatja meg, hogy a’ katholikusok- 
kai egyenlő lábon éljen. Egyébiránt a’ folyamodók bizonyítsák be 
a’ kérelemben előhozott vádjaikat. Wellington hg arra kéré a’ mi
nistereket, tennék az irlandi protestánsokat barátjaikká.

Az alsóház máj. lő i  ülésében Morpeth lord előterjeszté az 
irlandi tizedtörvényjavaslatot, ’s engedelmet kért annak behozatalára. 
E z már az ötödik illy nemű javaslat három év óta a’ parliament 
előtt. Főelv ebben is, mint a’ többiben, az, változtassék a’ tized telek
adóvá, mellyet a’ telekbirtokos fizessen. A’ fizetendő mennyiség 
száztól 7 0 ;  olly kikötéssel mindazáltal, hogy a’ papság, melly igy 
eddigi tizedéből száztól hetvenet fogna,kapni, tized-adó gyanánt 
tartozzék fizetni o’ kormánynak, melly azt népnevelésre fogná fordítani; 
’s igy a papsáp száztól 60at kapna tisztán, holott most semmit sem 
vesz b e , mert a’ tizedet mindenütt megtagadják. A’ kormány, e’ m os
tani javaslatában számos módosítását elfogadta Stanley lordnak. Az 
engedelmet minden ellenvetés nélkül m egadák.E’javaslatban az elsa
játító czikkely névszerint elő nem fordul ugyan, de lényege mégis 
megvan azon határozásban,hogy a’ száztóllizes adó népnevelésre lesz 
fordítva, minden valláskülönség nélkül.

A’ Westminsteri radicalok nagyon ellenzik, hogy Sir Fr. 
Burdett és Evans tábornok helyébe valamelly lord, vagy más főbb
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rangú választassák parliament! tagnak.— A’Radieal Constitutional igen 
panaszkodik, hogy az alsóház is csupa aristocratiai elemekbül áll, 
’s bizonyításul elszám lálja, hogy az alsóház tagjai közt 2  marquis, 
7 gróf, 1 0  viscount, 37  lo rd , 2 6  tisztes, és 4 6  igen tisztes ú r ,  
58  baronet, 1 6  lovag, 10  lord helytartó , 3 adm irál, 6 altábornok, 
4  tábori őrnagy, 31 ezredes, 54  alezredes , i 2  őrnagy , 4 3  kapitány 
a’ seregből ás a’ hajóhadból, 18 hadnagy, 5 zászlótartó van.

ISierra Leonebul martz. 4éröl érkezett tudósítás szerint Bo- 
netta angol hajó Temerara portugál hajót 3 5 2 , Delphin egy má
sikat hélszáz rabszolgával foglalt el, és Sierra Leonéba vitt. A ’ 
Scout is három rabszolgahajót vett el , a’ közelebb múlt két hó
napban. A’ Standard az egyházi adó és tized törvényjavaslatra néz
ve azt mondja : „Epen nem valószínűtlen, hogy a’ ministerek je 
lenteni fogják elhatárzott szandékjokat az elsajátító záradék m eg
tartására ’s akkor majd 0  Connell és Shiel fel fognak állani, ’s nyíl- 
ványílani, hogy e ’ záradék nem alkalmas többé Irland nyugalmát 
biztosítani. Ez esetre a’ ministerek majd jelenthetik azután, hogy 
legjobb lesz azt visszavenni. Úgy hiszik, a’ ministerek e ’ mester* 
fogás állal fogják hátukat födözni ’s az elsajátító záradékkal föl
hagyást ország előtt menteni.“ ■—

A’ M. Chronicle szerint a’ Sz. Pétervárban lakó brilt keres
kedők fényes ünnep-lakomát adlak Durham lord ottani britt követ 
tiszteletére, köszönetül azon buzgóságaért, mellyel az orosz udvarnál 
az angol kereskedés ügyét szemmel tartja ’s előmozdítani mindenkép 
törekszik.

A ’ Globe szerint az oraniai hget legidósb fiával együtt várják 
Londonba, hogy olt Victoria herczegasszony nagykorúsága ünnepén 
jelen legyen. •— Durham lord is május végével engedelem mellett 
Londonba jövend. Milbanke ur, követségi títoknok fog Durham lá- 
volléte alatt mint ügy viselő Pétervárban maradni. —

Dublinban a’ Kingsbench előtt megjelent mostanában egy 
feketén öltözött igen tisztes tekintetű férfi, ki épen nem gyanittata el- 
m eháborultságot, ’s a* lordfőbiztost igy szólitotta m eg ; „M ylord! 
Én Ön elölt nem közönséges körülmények közt jelentkezem , ha
nem oilyak közt, mellyek e ’ nagy országot később példátlan ne
hézségekbe bonyolíthatják. Tán nem lesz közönségesen tudva , my- 
lord,hogy boldogult ő fölségének, IV Györgynek l7 9 7 b e n  egy ma
gos hgasszonylól, Braunsvveig Karolinától, egy fija született ’s hogy 
•— úgy akará azt a’ mindnyájunk fölött uralkodó sors, —> e’ fiú még 
igen gyönge korban Irlandba hozaték, ’s itt Kerryban lakott. Ez 
idő óta már csalódja egészen elvesztő őt szemei elől: mivel azonban 
ezen országok jövendő koronaörökösének más magos személy tar- 
Jatik, kötelességem Önt, Mylord, mint ő fölsége törvényszéki kép
viselőjét, valamint minden bírót, hatóságot, ’s áltáljában ő fölsége 
valamennyi hűbérnökeit ’s alattvalójit inteni, hogy tudatlanságból áru
lás vétkesivé ne tegyék magukat, mert én vagyok e’ fiú , ’s igy a’ 
törvényszerű koronaörökös is. E n  már ez iránt a’ lordok házára ’s 
a’ királyi család egyéb tagjaira hivatkoztam, kik engem mindnyájan 
amaz elhunyt fejdelem soká veszve volt gyerm ekének elismerlek.
•— M ost, M ylord, engem a’ fő tisztelendő Macgilli caddy név alatt 
ismérnek. “ — A’ lordfőbiró e ’ beszédet a’ legudvaribb figyelemmel 
hallgató. A’ követlő üledékesen meghajtó magát a’ törvényszék e- 
lő lt , ’s az ügyvédek padja előtt, és kilépdelt a’ teremből.

Az egyesült statusok bankja által tett rendelések czélszérü- 
sége fölött Londonban megoszlik a’ közvélem ény, minthogy az 
amerikai bankot Angliában mindig csak úgy tekinthetni, mint ma
gányos vállalatot ’s intézetet; az angol bank ellenben nemzeti inté
zet. Ennélfogvást komolyan intik az angol hírlapok az angol tőke
pénzeseket, hogy az amerikai bank-váltókkal ne űzzenek igen m e
rész já ték o t; m ert az amerikaiak örömest megadnak Angliában száz
tól ötöt, hatot, csak hogy azzal Amerikában harminczat negyvenet 
nyerhessenek. —

A ’ Globe szerint: „E gy fiatal irlandi parliamenttag,“ mint 
halljuk, azzal mulatozik, hogy valahányszor gig-jében (kis hintó) 
kikocsiz, a’ gyalog járókat az utczán tojásokkal dobálja. E ’ végre, 
a’ mint kocsizása czélja közelebb vagy messzebb fekszik, 7 0 — 80  
vagy több tojást viszen magával, ’s a’ mint valami gyalog irlandi követ 
jő vele szemközt, arczát vagy ruháját hajitja m eg egy-egy tojással.

Az angolok irigy szemmel nézik a’ luxori obelisket Parisban, 
‘s azért elhatározák, Sesostris óriási mellszobrát kiásatni Aegyptom- 
ban 5s Londonba hozatni. Hajdan e ’ szobor fő dísze volt Memphisnek.

A’ huddersfieldi bankból nem rég fényes nappal, és egy bank- 
irnok jelenlétében 1 5 0 0  font seriinget loptak el aranyban, anél
kül , hogy a’ tolvajt mindeddig felfödözhették volna. —  

N É M E T O R S Z Á G .
Lipcsében most egy uj hírlap fog megjelenni, mellynek 

következő hosszú czime leend ; „A zsidóság közhirlapja; ’s 
részrehajlatlan orgánuma valamennyi zsidó érdeknek a’ politika, 
vallás, literatura, történettudom ány, nyelvism éret és belletristica 
tárgyában.“ —  Szerkesztője ezen érdekes czimü újságnak Phi* 
lippson Lajos rabbinus Magdeburgban. —  A ’ kiköltözések Ném et
országból megint elkezdődnek. Münchenből az Alig. Z tg e ’ tekin
tetben illy tartalmú levelet közöl május 4 r ö l : ,, Ma reggel egy kö- 
rülbelől 2 0  tagból álló társaság utazott el innen, hogy Ameriká
ba családostul kiköltözzék. Közöttük több vagyonos polgár és kéz
műves van. A’ terv már régen kész vala ’s szem es elővigyázat- 
tal hajtatott végre. Már két év előtt t. i. ment el ezen társaság kül
döttje A m erikába, melly mint mondják, igen e l van  ágazva, a* tá r
saság pedig csak most követi ő t, miután elfogadására és letelepü

lésére minden kellően el van intézve. Bajorországban is a’ faluk, 
ról sokan készülnek kiköltözni Amerikába. —

Karlsruhéból május Sról igy írnak : A’ második kamra mai 
ülésében az altisztek és katonák nyugpénzét tárgyszó törvényjavas
lat vitája volt napirenden. —  Az 1 czikkely a’ biztosság szerkesz
tése szerint, így szól: Altisztek és katonák, valamint az 1831 da
cember 31iki törvény lső  czikkelyében nem érintett többi fegyvervi
selő , ha seb vagy bénulás miatt, mellyet az ellenség előtt, vagy 
egyéb katonai szolgálatteljesitésben kaptak, vagy pedig katonai 
szolgálatbul eredt nyavalya ’s egyéb baj miatt további szolgálatra 
vagy élelem keresésre alkalmatlanokká lettek, igénnyel birnak nyug- 
pénzre. —  Ezen javaslatot, mellynél fogva a’ katona a ’ mondott 
esetekben bíró előtt is kereshetné érdemiéit nyugpénzét, mind a’ kor
mánypárti követek, mind a’ kormány biztosi keményen ostrom ol
ták , azt adván okul, hogy így a’ katonai fenyíték nagy csorbát 
szenvedne. Busz a’ biztosság mellett nyilatkozók, mondván, hogy 
ámbár ő különben conservativ, e ’ jelen esetben még is jogosnak 
látja, hogy a’ katona, törvény utján is kereshesse nyugpénzét. W el - 
cker követ szinte a 'b iz tosság  javaslata mellett szólott,’s beszédében 
megcsipkedé Buszt, felolvasván egy bizonyos helyet annak beszé
déből, mellyet az 1 8 3 2 b en  ta r to t t ,’s melly most tartani szokott 
beszédeivel hom lokegyenest ellenkezik. —  Busz felelni akart, de 
az elnök félbe szakasztá ’s Z entner követnek engede szót. Ez 
után m ég egész sor szónok kelt föl, majd a’ biztosság javaslata 
m ellett, majd e llen e .—  Az elsőbbek közt Kotteck is a’javaslat m el
lett szólt , egyszersmind m egjegyezvén, hogy Busz ama’ kifeje- 
géséből, mikép ő ,  noha conservativ, ez alkalommal még is a’ 
kormány ellen szavaz , az következnék , hogy ki a’ kormány ellen 
szavaz, destructiv. — „Mi engem ille t, úgymond , én majd conser
vativ vagyok, majd destructiv, az első minden jóra ’s jogosra néz
v e , a’ második m indenre, mi neki rosznak ’s jogtalannak látszik. 
W inter minister örvend, hogy Rotteck ur conservativ; egyszersmind 
azt akarja m egm utatni, hogy a’ katonaság nyugalmazása statushalalomi 
jog , mellyet biró elé idézni nem lehet. Rotteck u r: ,,Igen *8 * én con* 
servativ vagyok,m ert conserválni akarom az alkotmányt.* Utána Busz 
szólott: „ W elcker ur, úgymond, politikai nézeteimet gyanúsítani akará 
előbb bizonyos általam szerzett irásocskára hivatkozván. (Kaczaj.)Ezen 
írás 1 832ben  készült. Izzó politikai eszmék ideje volt az , mellyek 
engem is, akkor fiatal em bert, mint más öregebbeket megragadtak. 
En is álmodtam illy képzetekről, a’ nép érettségéről, nagyobb politi
kai szabadságruk De az engedeti szabadsággal visszaélés a’ legkö
zelebbi időben m egtérített. En ama’ politikai nézetekkel fölhagy
tam ,’s m eggyőződésből vagyok hittagadó,“ Miután m ég Hoffmann 
a’ biztosság nézete m ellett, Vogel kormánybiztos pedig ellene szólt, 
Bekk követ azon módosítása, mellynél fogva a’ fönebbi törvényja
vaslat ls ő  czikkelyében e ’ szók helyett: „igénnyel birjanak nyűg- 
pénzre“ —  ez tétetnék : „minden esetben nyugpénzök legyen,“  az 
elnök állal szavazásra bocsátatván , 2 7  szóval 2 5  ellen félrevet- 
tetett ; a* biztosság javaslata, hogy t. i. a’ katona , biró előtt is k e 
reshesse nyugpénzét, 2 7  szóval 2 5  ellen elfogadtatott. —

April 30kán holt m eg Meiningenben özvegy S zász-M ei- 
ningen szül. Hohenlohe-Langenburg hgasszony, a’ hurutjárványban. 

P O R O S Z O R S Z Á G .
A* porosz status-ujság következő levelet közöl m. h. 24rf>l 

thüringi erdőből: „Gyárainkban néhány év óta olly emelkedést 
vehetni észre, minőt csak több összeható külviszony szülhet. Itt is 
nyilván kitűnik áldást árasztó munkálkodása kormányunknak, melly 
nemcsak sze llem i, hanem testi jóllétünkről is olly atyailag gon
doskodik. E z ’ emelkedés legszembeszökőbb jelei, a’ porosz H enne- 
berg Suhl hegyi városában láthatók, hol a’ fegyvergyárak olly élén
ken munkálnak, hogy akaratlanul is a’ XVIik század fényes régi 
napjaira emlékeztetnek, mellyekben Suhl, mint egyetlen fegyver
gyár egész Németországban, Báthory m agyarok királyának tábo
rát Wilnában fegyverekkel ellátá. Azonban a’ többi kézmügyár 
sem  maradt hátra, ’s most türhetlenül várjuk az uj útvonal elké
szültét, m elly Schleusingent ’s Suhlt a’ hegy tulrészén fekvő Ilm e
nau ’s ez által Erfurt városokkal kényelmesb összeköttetésbe ho
zandó. Jelenkorunk legfontosb jeleneti közé számítható hegyvidé
künkön , egy vizgyógy - intézet fölállítása Elgersburgban , Gotha hg- 
ségben. E’ hely fekvése ’s kellemes vadonságu környéke, valamint 
tiszta vize ’s egész regényes képe igen i l lő ’s alkalmas illy intézet a- 
lapitására , mellynek őszintén kívánunk virágzást ’s minél több ven
déget. —  A’ hó ugyancsak már nálunk is olvadozni kezd , a’ legma- 
gasb hegytetőkről azonban pünkösd előtt aligha búcsút veend.u —  

T Ö R Ö K O R S Z A  G.  
K o n s t a n t i n á p o l y  apr. 2 0 . A’ szultán közelgő elutazá

sa Varna felé a’ porta részéről az idegen követségeknek körlevél ál
tal adaték tudlokra, melly levél tartalmából az tetszik ki , mikép ő 
magassága kifejezetten óhajtja, hogy a’ gyűlések ’s összejövetelek 
nyilványos mulatóhelyeken szinte úgy megengedve legyenek, mint 
m áskor, azonban távoztassék el minden rendetlenség, minthogy azt 
különben kem ény büntetés fogná követni. Az idegen hatalmak kö
vetei e’ jegyzékben meghivatnak, hogy illő híradásokban szólítsák 
föl nemzetbelijeiket a’ rend föntartására az alatt, míg a’ nagy ur 
távul fog lenni. —

Az egészségi állapot a’ fővárosban általány osan véve megnyug
tató, noha még mindig történnek itt ott egyes halálozások a’ dögmirigy
ben. —  Ellenben Drinápolyban ’s annak környékén a’ ragadvány foly
vást pusztítva dühöng.—  Urguhart David ur, az angol követségi titok



nők, ki fő szerepet játszók az újabb kereskedési alkudozásban, e’ héten 
elhagyta Konstantinápolyi, hogy Récsen át Londonba visszatérjen. 
Dervisch Mehmed basa , egykori nagyvezér, ki az utóbbi időkben 
Brussában tartózkodott többnyire, Scheich-ül-Havem-nek , vagy is a 
mekkai kabbák fölvigyázójául neveztetett ki. Penderaklia, orosz cor
vette , Görögországból e ’ napokban érkezett meg a’ konstantinápolyi 
révbe. —

O R O S Z O R S Z Á G .
Az orosz „Tanácsujsag“ imezt írja: „A’ czár ő fölsége, a - 

zonkivül, hogy ez több helyről tudtára ju to tt , maga is észre venni 
m éltóztatott, hogy több polgári tisztviselő, főleg a’ tartományok
ban, bajuszt viselni, ’s szakállukat zsidók szokása szerint, v ag y a” 
franczia divatot majmolva, növeszteni merészük. 0  fölsége ezt il
letlennek találván, minden polgári elöljárónak szorosan meghagyni 
méltóztatott, hogy alattvalóikat az illy, szakái- ’s bajusz- viseléstől 
szigorúan tiltsák el, annyival is inkább, mivel a’ bajusz csak kato
nai egyenruhához való. “

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
A’ „Giornale del Lloyd austriaco“ patrasi levelek után imezt 

írja: April l i  — I2i k közli éjjel „A lceste“ angol brigantin egy 
mérföldnyire Ó-Navarintól hajótörést szenvedett. A’ hajóirnokon kí
vül senki sem veszté életét. A’ hajó Alexandrádból jött pamuttal ra- 
kodtan ’s Triestbe szándékozott. A’ navarini angol consul azonnal ezél- 
szeríí rendeléseket tőn az árúk megmentése iránt. E ’ hajótörés kö
vetkeztében Navarin, Módón ’s Petrochori környéke Görögország 
egyéb részétől elzáraték ’s 4 0  napi szigorú veszteglés alá vettetett. 
Ugyan 12 én egy Volobul jövő görög hajó is igen nagy veszély*-» 
ben forgott, ’s csak terhe egy részének tengerbe szórása által vala 
képes Zanteba menekedni. Agalonizzanál, közel Cattacolohoz, 1 4  
köteg pamutot találtak a’ parton , Pyrgos mellett pedig három holt
testet, egy papét, gyerm ekét, ’s asszonyét; ez utóbbi nyaka, fülei 
’s ujjai gyémántokkal valának ékesítve. M ég számos egyéb szeren- 

/  csétlenség is történt, mellyekröl közelebbi adatok hijányzanak.
Nem rég egy 1 2 5  éves asszony jelent meg a’ fiatal király

né tiszteletére’s igen nyájasan fogadtatott. Az öreg asszony élénken 
fejezé ki öröm ét, hogy sírja szélén még királynéját láíhalá. —

A’ földrengés Hydrán és Poroson m ég martz. 2 3 án  is 
folyvást tartott. Egész Hydra sziget megrendült, több mint 2 0 0  
ház heroskadt v. összeomlott, számos pedig lakatlanná lett. A’ la
kosok egy része hegyek közé , más része hajókra futott P o ro 
son 5 —  6 ház hasadt m eg, egy tömérdek szikla nagy ropogás
sal vált el a’ hegytől, ’s legörgött. Athénben a5 földingás, * (martz. 
2 0 án estve 9~- órakor,) csak 2  másod perczíg tartott. A’ lökések 
igen erősek voltak; de némelly ócska házakon történt hasadást ki
véve , minden veszély nélkül n ült el. Conduriotti ur, a’ statusta
nács alelnöke, Hydrába utazott. M eg van bízva a’ királytól, a’ földin
gás által okozott pusztítások’s károk pontosan följegyzésével, hogy 
majd a’ szükséges rendeléseket a’ lakosok támogatására s fölsegitési- 
re m egtehessék, —  A’ király ’s királyné megszemlélték Akropolist. 
A’ király , noha a’ régiség e 1 csudaműveit m ár több Ízben látta, 
most is gyönyörűséggel vizsgáié azokat. Távoliéle alatt számos uj 
érdekes fölfödözések történtek. Mivel most a ’ romok ’s omladé- 
kok elhordatvák, a’ lépcsőkön kényelmesen juthatni az épületbe.

A M E R I K A .
Miután az uj elnök iktatási szertartása elvégeztetett, a’ diplo

matái kar Jackson tábornokhoz járult, hol don Calderon de la Bar
c a , a’ spanyol követ, mint a’jelenvolt diplomaták legidősbje, követ
kező búcsúbeszédet tartott az eddigi elnökhöz; „Tábornok ur ! Mi
dőn a’ diplomatái kar Exczellencziádtól elbúcsúzik, egyik kedves 
kötelességének tartja: köszönetét mondani azon barátságos fölvétel
ért ’s jóakaratért, mellyben az Ön rész Írül mindig részesü lt, valamint 
exczellencziád sükeres fáradozásiért, fentarlani ama jó egyetértési, 
melly olly szerencsésen fenáll ezen respublica, és a’ W ashington
ban képviselt hatalmak közt. Adja meg az isteni gondviselés Önnek, 
tábornok ú r, a’ magányos életben, mellybe most visszavonul, a’ há
zi boldogság’s ép egészség áldásait. Ezek a’ diplomatái kar valameny- 
nyi tagjának érzelm ei, ’s óhajtásai, mellynek szerencsém van ez 
alkalommal orgánumául szolgálni. “ —  Jackson tábornok erre igy 
válaszolt: „Uraim! Nagy örömmel fogadom a’ szem élyes hajlandó
ság e’ tanú jeleit a’ diplomatái kar résziről. Igen kedves előttem, 
tapasztalni, hogy folyvásli törekvésem et, mellyel Önök diplomatái és 
személyes charakterét illető formaságokat megtarlám, eüsmérik. K ö
szönöm Istennek , hogy igazgatásom alatt hazám, Önök hazájával 
folyvást barátságos viszonyokban állott; rem ényiem , e’ viszonyok to
vábbra is fenmaradnak , minthogy m eggyőződésem  szerint köl
csönös jogosság a’ szoros népek kötelessége nemzeti közlekedések
nél. En legőszintébb szívvel óhajtóm Önök javát e’ földön, ’s 
buzgón fogok ama’ túlvilágban Önök boldogságáért imádkozni, 
hová a’ természet rendénél fogva. Önöket m egelőzve, lérendek. “ 
—  (Jackson tábornok., valamint az amerikaiak áltáljában véve, 
mint tudva v an , buzgó ’s igen vallásos emberek.) E rre a’ diploma
tái kar Aan Buren urnák, az uj elnöknek vitte meg szerencse- 
kivánalit, ’s a’ spanyol követ, ki itt is szóvivő vala, igy szólott hoz
zá : „ Elnök u r ! Az ezen respublicánál meghitelezett diplomatái 
test szerencsét kíván exczellencziádnak a’ hizodalom ’s nagyrabecsü
lés azon hízelgő bizonyságához, mellyet Ön polgártársai részéről

n y e rt Szilárdul rem ényű, hogy azon idő alatt, inig Ön az unió
első hatósága magos méltóságát viselendi, ama barátságos viszo
nyok, mellyek az egyesült statusok’s Washingtonban képviselt kor
mányok közt fenállanak, nem csak fen lógnak tartatni , de még kül- 
jebb lerjeszttetni, ’s megerősittetni. Elnök u r ! En egyszersmind 
tiszteletnek ’s szerencsének tartom , ezen ünnepélyes alkalomkor, 
mellynek em lékezete soha sem fog elmémből enyészn i, tolmácsa 
lehetni azon érzelm eknek, mellyek a’ diplomatái kart lelkesítik, ’s 
teljesíteni amaz illő kötelességet, Ön előtt kifejezni mindenik kép
viselőnek őszinte óhajtásait e’ respublica öregbedő javáért, annak 
dicsőségéért, és Ön szem élyes boldogságáért. “ — Az elnök igy 
válaszolt:„Uram! Mélyen megindultnak érzem magam , az egyesült 
statusoknál meghitelezett diplomatái test most nyilványitott szeren- 
cse-kivánatán. Mindenkinek óhajtania k e l l , hogy a’ barátságos vi
szonyok, mellyek ólly szerencsésen fenállanak az Önök állal kép
viselt korm ányok, ’s az egyesült statusok közt, soha félbe ne sza 
kadjanak. H ahiszik  Önök, hogy e’ czél előmozdítása főtörekvésein 
lesz hivatalos munkásságom folytában, úgy csupán igazságosak lesz
nek irántam. Fő fáradozásimban e’ czél elérésére azon m eggyő
ződés fog erősíteni, hogy m egbízóim , az egyesült statusok népe, 
javát máskép jobban elő nem mozdíthatom. Legnagyobb gyönyö
rűségem re szo lgál, kimondani ez alkalommal legforróbb ohajtási- 
mat az Önök állal képviselt nemzetek javára, valamint Önök sze
mélyes boldogságáért, ’s azok dicsőségéért, kik rajtok uralkodnak. 
Önnek, uram , ’s a’ diplomatái test többi tagjának őszinte köszöne- 

ítemet mondom az Önök felírásában kifejezett jóakaratért. Fogad
ják egyszersmind személyes nagyratisztelésem , és boldogságukat 
őszinte óhajtásom b izony ítványát.—

Valamivel kedvezőbb hirek alig érkeznek az egyesült statu
sokból ; egy Ujyorkból april 8 kán indult rakhajó ismét kedvetleneb
beket hozott, mellyek a’ jövendőt a kereskedési viszem o ra nézve 
még komorabbnak festik. E ’ hirek szerint a’ bank 15 millió dol
lárnyi kölcsöne csak annyi voll, mint egy esep viz a’ forró kőre ; mi 
előre is látható vala, mivel egyes bukások 5. 8 . sőt 10  millió dol
lárra is mentek. Való,  az april 3ki tudósítás azzal biztata , hogy 
e’ nyomasztó fordulás nem sokáig tartand, de ez utóbbiapr. 8 ról szóló 
70  kereskedő házat számlál elő, mellyek fizetéseikkel mind fölhagy

jak , ’s igen félő, hogy a* legközelebb érkezendő tudósítás m ég többel ne 
szaporítsa ezen számot. Europa még majd csak ezután érzendi az 
amerikai kereskedési fordulás következményit, mivel eddig csak oly- 
lyanok buktak meg, kik jobbadán külkereskedéssel foglalkoztak, ’s kik
nek hitelezőik amerikaiak voltak. Most azonban már ollyanok is kezde
nek bukdosnijkik rendesen Európából szállítanak Amerikába portéká
kat. E ’ szomorú képet némileg földeríti azon körülmény, hogy az 
angol bank az amerikainak 2 . millió font sterüngnyi hitelt (2 0 . mil
lió p. f.) nyitott m e g ; de m ég is kétes m arad: valljon e ’ mennyi
ségelegendő leszéa’ sülyedt m érleget helyre állítani. E ’tudósitások kö
vetkezésében Havreban a’ pamut ára , melly már úgy is alacsony 
v o lt, még alább csökkent.

Buenos-Ayres kormánya múlt évi aug. 26án következő vég
zést hozott a’ jezuiták ismét fölvétele iránt: „ E ’ városba hat jezu- 
ita érkezvén Európából, kik a’ kormánytól igen jó l , a’ lakosoktól, 
e ’ katholikus néptől, pedig köztetszéssel fogadtatva, óhajtanának 

*ezen országban hasznos szolgálatokat tenni : a’ kormány m egfon
tolva, hogy ezáltal alkalom nyujtatik a’ nevezet , ’s előbbi időkben 
a’ vallás és status iránt bizonyított szolgálatai által olly igen tisz
tes társaság ’s szerzett helyreállítására, ’s hogy ezen fontos czél 
kivitelére a’ szükséges előkészület m egtétessék, ráruházott legfel
sőbb hatalmával élve végezte ’s végezi: 1) A’ nevezett hat jezui- 
ta be fog hordozkodni ama collegiumba, mellyből egykor a’jezuiták ki- 
üzettek , átadatván nekik annak kulcsai, hogy ott szerzeljök szabá
lyai szerint é ljen ek , ’s Europábul jövendő szerzetes társaikat be
fogadhassák , ’s iskolákat nyithassanak ; mit a’ kormány nekik sür
getve ajánl. E zen esetben, ha szükséges leend , ugyanazon épület 
egyébb részei is át fognak nekik adatni. 2 ) Közöltessék e ’ végzés 
a’ m egye főtiszt, püspökével, azután hiresztessék ki ’s végre iktat- 
tassék a’ hivatalos jegyzőkönyvbe. “ —  A’ buenos-ayresi lap e ’ rend
szabályt mint legfőbb dicséretre méltót igen m agasztalja, állítván, 
hogy a’ jezuiták érdemi enyészhellen hálát kívánnak, őst. Beob. —-

E  L E G Y H I R.
A’ „Sentinelle des Pyrenées“ (franczia lap) imezt írja egy 

egészen sajálnemü légjelenetröl, mellyet olly szemtanúk bizonyit- 
nak, kiknek hitelessége kétségbe nem vonható. A’ holdfogyatkozás 
utáni napon, april 2 lé n  esti 8 y órakor, négy a’ holdtekéból öm- 
leni látszó tűzoszlopot lehete észrevenni 90foknyi távúira egymástól. 
9  órakor e túzoszlopok megválloztaták állásukat, súgy  látszottak 
a’ holdtekébe nyomulni, mintha azt kétszer keresztül akarnák m et
szeni. E ’ jelenet I l y  óráig tartott. A’ tűz színe égő veres volt, s 
a ’ hold igen alacsonyan függött a’ láthatáron.

’G A B O N A Á R :  május i ‘jkcn. Tiszta búza S6 2/3 — 73 l/S  — 66 2 /3 -  K étsze
res 56 2 / 3  — 53 l / 3 -  Rozs 50 — 48 2 / 8  — 46 2 /3 -  Árpa 45 1 / 3  _  
43 i / 3 -  Zab 33 l / 3  — 32 — 28- Kukoricza 73 l / 3  — 60 —  53 l / 3 -  

P É N Z  K E L E T :  B écs, május i 7k.cn 5 pCtes stat. köt. 104 15/16 5 4 pCentes 100! 
3 pCtes 75 17/32 ; bécsvárosi 2 l /2  pCtes bankóköt. yy 7/ g ; bankrészvény 
<1. 1381 1/3»
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1 O G L A L A  1 . IWng^aroiíizág (kine\czcsck ’s m egtisztelések; trencséni közlemény; pozsony-nagyszombati vasút ügyéről tudósítás; a’ pesti betcgapoló egyesület intéz
kedése, a gazdasági (gjcsüb.t gjapjutára; a’ in. borismrrtetö egyesület közgyűlési határnapja; galieziai ’s zárai tudósitisok; in. tud. társ.) Ausztria (az tlircnhau. 
sein sorsjáték fűnycites számai; sinimeringi 3-dik lóverseny.) Spanyolország (eortcsgyülési munkálatok; tartományi forrongás; barcelonai zendülés; hadi liirek.) 
Anglia (alsó s felsőházi viták; a’ westminstcri választók, ’s jelöltjeik; Thompson beszéde; Greenacre kivégeztetése). Franc.ziaország (követházi viták; ilaviu , 
Mauöuin és Odilon Bariot beszédei; a’ király közbocsánata ’s a’ t) Görögország (Otto igazságszolgáltatási rendeleté). Törökország a’ szultán útnak indulása 
s ’ kísérete.) Amerika. Elegyhir. Gabonaár, l’énzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A II 0  It S Z  Á O.
0  cs. kir. fölsége W isner Antal oberbieberstollni bánya- 

igazgatási segédet, alsó magyarországi fő banyaigazgalóvá ’s a’ fő 
kam. grófsági hivatal közbirájává ; Lassovszky Ferencz, kapniki ré- 
teg m estert, moldovai ideiglenes bányam érővé; Jakubianszky János, 
aranyidkai műintéző hivatal első ellenőrét, ugyanott vegy-vizsgáló- 
vá ; Nchluga Ferencz b.moszleniczi hám orügyelőt, mittelvaldi koh- 
m esterré ; ’s helyébe Moszteniczre hámorügyelővé , Anion Károly, 
tisolezi vasbánya-ellenőrt; végre Bräustädt Lajos, nyugalmazott rho- 
niezi pléhgyár-gondviselőt, tisolezi vasbánya-ellenőrré, nevezni tnél- 
tóztatolt.

Z ipser András hazánkfia ez ’ évi lapjaink 1 í ik számában em 
lített munkája egy példányát a’ múlt évben VI Fridrik Dánia kirá
lyának ajándékozván, attól, m egelégedése jeléül egy 2 4  arany n e
hézségű emlékpénzzel tisztelteték m eg , mellynek homloklapján a’ 
király mellképe e’ körirással; „Fridercus VI. Dei gratia Rex ;“ hát
lapján pedig: kis oltáron becsukott könyv, rajta ülő bagollyal ’s ez ’ 
egyszerit felírással : „M erítő“ szemlélhető. —

T r e n c s é n ,  május I4kén. Végre csakugyan m ég is  búcsút 
vŐn vidékünktől csaknem hatodfél hónapos telünk. Szántóvetőinkre 
kedvező arczczal tekintgetelt a’ nap april közepe f e lé , ’s csak a’ 
gyakori esőzés hátráltató némileg munkájukat; május azonban, fe
lejtve szép rendeltetését, komor ’s örömet fagylaló tekintettel lé- 
pe föl. Ugyanis három első éjjelén hóval boritá a’ Turócz, Liptó ’s 
M orva felőli magos határszéli hegyeket, minek az lön boszantó 
következménye, hogy virág h e ly e tt— fűtött kályhához valánk kény
telenek sim ulni; utóbb pedig a’ hó ’s eső-vizlöl földuzzadt nyugtalan 
Vágh, partjain tulcsapongva elboritá vetésinket iszapos hullámival , 
mi gerjedezelt reményünket nem csekély mértékben csökkenté. —

A’ pozsony-nagyszombati vasút munkálati kormányzása j e 
lenti, hogy az előleges m érések már m egtörténvén, nem sokára 
munkálatba fognak vétetni a’ még hátralevő m érések , tervkészíté
sek ’s költség-számitások is.

A’ pesti első betegápoló ’s egyszersmind temetési egyesü
let, melly m. észt. apr. 1 tői fogva m unkás, ’s irószobáját a’ Hetek- 
utczában 1 2 4 7  sz. alatti ház 1 ső emeletében tartja, az eddigi alapító 
társaságot, minden változhatlanul maradandó jogában ’s kölcsönös kö- 
telezésiben megerősítvén , f. é. június utolján bezároltnak hirdeti. 
Hogy azonban e ’ hasznos Egyesület áldásiban más belépni kívánók 
is részesülhessenek, folyvást vétetnek föl uj tagok is, azon m egjegyzés
sel, hogy az évriegyedenkint eredetileg kiszabott járadékot,, újabb 
osztályzás szerint, 10— 50ik évig, fizetendő bizonyos m ennyiséggel 
pótolják. Minden uj tag, belépte után azonnal, minden jogában részesül 
az előbbi társaságnak, t i. betegség esetében önválasztotta orvos
sal ’s gyógyszerekkel, az egyesületi pénztár költségén, el fog 
láttatni, halála után pedig rokonai lO O pgőfrtot nyerendnek tem e
tési költségül. Ev utolján minden tag nyomtatott ivén értesíttetik az 
egyesület pénztára mibenlétéről. —

A’ „Gazdasági Egyesület“ f. é. martziusban főleg arra for
dító figyelmét , hogy lassankint olly gyapjuvásárt létesítsen főváro
sunkban, minők Berlinben, Boroszlóban ’s egyébült láthatók. E ’ czélt 
előmozdítandó, először is a’ gyapju-termesztőkbül egyesületet tö
rekvők alakítani, melly gyapjút egy helyen rakván halomra, meg- 
kimélendi a’ vevőket attól, hogy egész Pestet összefutkossák gyap- 
jukeresés miatt. Ez évre őezer mázsa gyapjút állít ki az egyesü
let a’ nemzeti lovagló iskolában; az egésznek igazgatását Liede- 
mann Fridrik J . 8 . pesti nagykereskedőre bízván. A ’ gyapjuter- 
mesztők nagy hasznot huzandnak ebből , már csak arra nézve is, 
hogy a’ nagyban vásárló idegenek, kiknek sem idejük nincs so
káig itt mulatni, sem helyisméretük a’ gyapjút fáradságosan kurkász- 
n i , fóleg csak ezen egyesületi gyapju-tárt látogatandják ; mi utóbb, 
nagyobb kiterjedése után , honunk e’ dús iparágát általányosan e- 
melni fogja. ,

A ’ M A G Y A R  B O R IS M E R T E T Ő  E G Y E S Ü L E T  közgyűlése f. e. jun* 
9kén délelőtti 10  órakor fog tartatnia’ Nemzeti Casino term ében, 
mellyre az egyesület t. ez. tagjai ezennel jó előre meghivatnak. 
A ’ kik az egyesületbe tagul belépni szándékoznak, azon határidő
ig a’beli szándékjukat akár Appiano József árusnál (József - piacz 
Almásy ház) akár Szekrényessy József egyesületi jegyzőnél, (Do
rottya ulcza 8dik sz. a.) a’ már több Ízben közlőit mód szerint, 
levél által, vagy szem élyesen, jelenteni méltóztassanak.

G a li c z i a. Lembergi hírek is telvék panaszszal a’ rósz időjárat 
ellen, melly olt is tetem es károkat okozott. Martzius vége felé tö
mérdek hó fődé Lem berg vidéke hegyeit, völgyeit ’s lapályit, ’s 
ezután rögtön, már april 8kán, az első m enydörgés renddé meg a’ 
léget, mit annyi égiháboru követe folyvást egymásután, mennyire

m áskor egész nyáron át sem emlékeznek. F. h. 3kán délután sűrű 
záportul kisért, de rövid ideig tartott iszonyú zivatar sokat megrémi- 
te. őkén kettős erővel dühöngött. A’ vihar egész tartományban el
terjedt , három napig növekedő erővel d ú l t , ’s mindenfelé számilhat- 
lan kárt okozott. Mellőzvén a’ kertekben telt pusztításokat, csak a’ 
folyamok rendkívüli földuzzadása szülte sajnos következményeket em 
lítjük. Ugyanis az iszonyú árvíz csaknem valamennyi hidat’s gálot el- 
rombola, vagy átszaggala , minek következtében a’ kél nagy keres
kedési ut is két napra tökéletesen járhatlanná lett. Gyorsszekerek ’s 
posták mindenütt felakadván , két— három nappal később érkeztek 
rendeltetésük helyére. A’ kárpáti folyamok magassága m ég az 
1 8 1 3ki árvizét is túlhaladja. A’ Dniester, P ruth , B ug, San, Boppa, 
Visloka, ’s több tó mindenütt mély iszapos vizzel boritá el a’ part- 
melletti földeket.—

D a lm a to r s z .  Zarai lapok álnak hirdetik ama’több külföldi lap
ban közlőit hirt, mi szerint Bosnia határin zavargások, fővárosában pedig 
dögmirigy, ütöttek volna k i; ’s jelentik, hogy a’ montenegrói hatá
rokon a’ legüdvösb béke ’s csönd uralkodik, Ali-basa pedig nem is 
álmodik Prahovo vagy Montenegro megtámodásaról, ’s az egészsé
gi állapot minden tekintetben kielégítő. —

Ma gyár t i  nos t á r s a s á g . —• Mayer János , szűcsrnester Lon
donban (Szepesi fi) a’ magyar academia’ alaptőkéje’ neveléséhez 5 font
sterlinggel járult. Pesten, május’ 23. 1837.

D. S e b  ed  e l F e r e n c z  titoknok.
A U S Z T R I A .

Az ehrenhauseni sorsjáték május 20ki húzásánál 6351  7 sz. 
nyeré Ehrenhausen ’s a’ lladeni házat, v. 2 0 0 0 0 0  Irt v. ez. 
1 3 1 9 1 0  nyert 2 0 0 0 0  frtot., 7 6 1 9 8  nyert 1 2 0 0 0  irtot., 1 7 2 4 5 5  
ny. 1 0 0 0 0  frt., 1 0 3 8 2 5  ny. 7 0 0 0  irtot., 4 1 5 3 0  ny. 6 0 0 0  frtot, 
1 1 8 3 4 1  ny. 5 0 0 0  frt., 1 9 4 7 5 7  ny. 4 0 0 0  frt., 1 3 9 2 9 8  ny. 3 0 0 0  
frt., 5 5 2 5 8  ny. 2 0 0 0  frt. v. ez.

Simmering pályatérén a’ 3dik lóverseny máj. lükén  ment 
végbe. 1) A’ 200 arany dijt (belföldi lovakra; 2^- m tfd) nyeré L i
echtenstein Al. hg. 3  éves sárga kanczája , —  Hunyady J. gr Oz
mánja (2) és F igaro-ja (3) ellen. II.) W alk-over (dij a’ simmeringi 
pálya-ostor; minden honi ló ra ; 1. mtfld) nyertese lön Clary hg.
4 e. pej kanczája Galantha, (a’ 2 5  aranyos swepstakes nyerő je), 
melly csak egyedül fu tott, m inthegy Festetics .»!. gr. visszavonta 
pej-m énjét. 111.) E rre egy igen erdekes Match következett. Győzött 
Clam g r., Liechtenstein Búd. hg. ellen. A’ versenyfelek magok lo 
vagoltak. IV) Swepstakes (3 éves belföldi lovakra; 1 mtfd) n y er
tese lön Liechtenstein Al. hg. P a t-ja , TraultmansdoriT hg. Cream- 
je  ellen. (E ’ ló az idén harmadszor győzött.) V.) Intermezzo g y a 
nánt Sándor gr. sárga parlagija (pony) igen könnyen győzött Scha- 
w el Józs. lókereskedőnek pej parlagija ellen. —  VI.) A’ Handi- 
cap-dijt (90 ar. 2 mtfd) nyeré a’ Liechtenstein Fér. hg által ne
vezett W eighlon 4  e. p. m. , Nádasdy T. gr. Tamajandry-ja (2) 
és Trau tmansdorff hg W ackfield-je ellen. (Handicap jelenti a’ suly- 
te rh e t, melly a’ lónak korábbi futásban mutatott gyorssága után 
a’ választott biró vagy is Handicaper által határoztalik a’ futandó 
lovakra.) —  VII.) Az ezüst billikomért (~ mtfld. ; a’ tétel a’ két e l
ső lóé; a’versenyzők szem élyesen futtattak; névszerint Liechtenstein 
Hűd. hg. Blanker sárgán (1), S ternberg gr. Sándor gr. Beauty-ján 
(2), Z ichy J. gr. Fingal-on (3), Nádasdy gr. visszavonult.— A’4-dik 
lóverseny máj. 13kán volt. I) A’ fogadott futásban (400 arany 
mtfd) győzött —  Liechtenstein Al. hg. sárga kanczája M'ss Fury, 
Hunyady J. gr. Ozmánja ellen. 11) Sw eepstakes (3— 4  éves bel
földi lovakra; 2 5  ar. té te l; { mtíld) nyertese lön TrauttrpansdorlY 
hg. Miss Craigieje, Festetics M. gr. 3 észt pej. ménje ellen. —  
III) A ’ kargyertyatarlót (1 2 0  ar.érték ii; minden nem angol ország
ból elletett lóra ; 3  mtfd ; tétel 5 0  ar. bánat 30 ar. ; a ’ tétel két 
harmada az első lóé ; a’ maradék a’ másodiké) Hunyady J. gr. Oz
mánja és Figarója nyerték , minthogy csak ketten pályáztak. Trautt- 
mansdoríT hg. Samengoja és Széchenyi I. gr. Rosaline-ja vissza- 
húzatott. IV) M atch (tétel 15 ar. -  mtfd) Károlyi hd. gr. és Cla
ry  hg. között. Amaz Countess lovon győzött, emennek M asaniel- 
lo-ja ellen. V) Az ezüst billikomot (2 0  arany é rték ű ; tétel 2 0  ar.
\  mtfd) nyeré Liechtenstein Al. hg. Caroline-ja ,  Trauttmansdorff
hg. Cream-je (2) és Clary hg. Galanlha-ja (3) ellen. VI) Foga
dási futásban (4- mtfd) győzött Z ichy J. gr. Fingal peje Traun H.
gr. pej parlagi-ja ellen.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ cortes folyvást az alkotmányváltoztatási tervek roslál- 

gatását űzi , ’s nem igen látszik törődni azza l, mi történik Madrid 
falain , sőt magán az ülési terem en kívül. Május 4kén ’s 5 kén 
végre az országos költségek számadásit vizsgált biztosság tudósi-
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fása került szőnyegre. Ez alkalomra nagy számú hallgatóság gyűlt 
ö ssze , ’s oily élénk részt vön a’ heves vitatkozásokban, érzelm ei
nek kinyilatkoztatásival, hogy az -elnök többizben kénytelen volt 
karzat-üritéssel fenyegetőzni.

A’ tartománybeli forrongások tüze végre Barcelonában is ki
ütött folyó h. 4kén. A’ mozgalompártiak elfoglalók a’ törvénypa- 
lotát s’ a’ tanácsházat. Három osztály katonaság megtámodá őket; a’ 
tusa és lődözés öikre viradó egész éjjel tartott ; a’ beszorítottak vég
re alkudozni kezdének, s’ reggeli 6 óra felé már megadák magokat. 
Mindnyáján szabadon bocsáttatván, elszélyedtek, s’ igy őkén egészen 
helyre állott a’ csend. —  Hasonlót közöl a’ Castellano Ueusból, még 
m. h. 26'rul. Ott is fölzendült a’ nép; a’ katonasággal viaskodása köz
ben ennek paracsnoka megsebesült ’s lova is megölve dűlt ki alóla. 
Az önkénylesek 4ik zászlóalja a’ katonaság egy részével Tarragonába 
ment, de estére ismét visszatért. A’ két város egyesült követei kü
lönféle fölszólitást bocsátottak a’ néphez. Azok Izabella s’ a’ meguji- 
tott alkotmány iránti szeretetrül beszélnek, de egyszersmind elszánt 
tábornokok szükséges voltárul, hogy a’ pártosok elnyomathassanak. 
A ’ csend itt is hamar helyreálloll, ’s az egész forrongás és zűrza
var ideje alatt egy lopást sem kelle büntetni.

A’ National, melly a’ Cataloniában forrongó érzelmek irá
nyárul legbizonyosb adatokat nyújthat, következőleg nyilatkozik: „Bar
celona , melly nyomossága által minden tekintetben majd valamennyi 
pártnak középpontul szo lgál, egyszersmind igen gyakran színhelye 
a’ korm ány-'s  nép-felekezet indulatos harczainak. Van e’ városban 
az óltalányos okon kívül m ég más különös is , mi a’ szakadást or- 
vosolhallanná teszi. A'  boldogult Mina tábornoknak, mint főkapitány
nak , az 1 8 3 5  aug. lö k i  fölszólitása (mielőtt a’ la-granjai esetet Bar
celonában megludák), ’s más épen összetorlolt körülmény már akkor 
lehetlenné tette a’ mozgalom és ellenállási pártok kibékülését. A ’ mon
dott fölszólitás utáni nap, mellyen alig hogy vér nem ömle, igen 
is meggyőző tanúságot nyujla a’ pártok egymás elleni gyülölsége 
nagy voltának, mit a’ legbuzgóbb hazati elfogatása ’s száműzetése 
még inkább tüzelt. A’ Yapornak gyalázatos elpártolta (melly előbb 
a’ népuralkodás szellemében irt), a’ köztársaságiak terveinek állító
lagos fölfedése , mit a’ mondott lap nyomtatásban közre bocsáta , 
párosulva a’ cortes azon szavazata miatti boszonkodással, mi szerint 
ez a’ kormánynak rendkívüli teljes hatalmat en g ed e , szülték a’ fo
lyó évi januar 1 3ki mozgalmat, melly alkalommal a’ nem zetőrség
nek egy része , még pedig ugyanaz, melly tüstént e ’ háború kezde
tekor Navarrában önkényt fegyvert ragada , ellene mondott az alkot
mány olly rögtöni ’s oily mélyen ható m egsértésének. Ama dü
hös visszahatás, melly ez ellenmondásra következeit, a’ sok szóm- 
üzetési névjegyzék , mellyel a’ san-franciscoi junta, a’ hajdani anil- 
lerosoknak az aristocratia képviselőinek sarjadéka, Parreno tábornok 
védelme alatt dolgozaki; Barcelonának ostromállapotba helyezteté
s e ; a’ nemzetőrség bajnoklelkü zászlóaljának, a’ 1 2ik könnyű ez 
rednek ’s egyéb csapatoknak lefegyverzése , a’ Sancho Gobernador 
hazafi szellemű hirlap önkényleges elnyomatása ’s szerkesztőinek 
szám űzetése; az estatuto real hatóságának isme ti helyreóllittatása 
’s a’ t. olly iszonyú elkeserültségel okoztak, melly minden pillanat
ban kitöréssel fenyegetett. Ez volt a’ május 4ki esemény. E ’ tá* 
modásbul, melly igen komoly következményű leh e t, olly irány tű 
ink ki, melly sem Christina sem d. Carlos ügyének nem kedvez. 
E ’ n é p , melíyet pillanatig lenyomlak, ugyanaz, melly Bassa tábor
nok dölyfösségét megbünteté, ugyanaz, melly a’ kevély Llaudernak 
hidegvérün ebbe lépett, melly Torrenot ’s a’ királyi rendeletet m eg
buktató , ’s tömérdek rokonérzetre talál egész Spanyolországban, 
különösen pedig tarragoniai és reusi győzelmes rokoni közt.“

A ’ san sebastiani sergek már egészen rendezvék; összes szá
muk 4 4  zászlóalj’s 4  lovagszázad, fejenkint véve 3 0  ezer. F .h. lOkén 
Espartero is oda érkezeit, gr. Luchanát pedig minden órában várják. 
A ’ királyné fővezérei egy millió 5 0 0 ,0 0 0  lövetet kértek Harispefr. tá
bornokiul, ki azt, majdnem reménységük fölött megajánld. A’ kor
mány minden angol katonát igyekszik megtartani szegődségi ide
jük elmúltával is; azon van tehát m indenkép, hogy azoknak hátra
lévő zsoldját minélelőbb kifizethesse, ’s őket ez által is hajlandóvá 
tegye a’ megmaradásra.

A ’ Castellano állítása szerint még nem egészen bizonyos 
Solsonának a’ carlosiak által történt elfoglalása, sőt, mint az épen 
említett lap vallja: minden hiteles hadi tudósítás azt erősiti, hogy 
az őrsereg még folyvást védi magát. Terjedez ama’hir is, mi sze
rint egy Alcianizból kiindult csapat Cantavieját visszafoglalta a’ car- 
losiaktul. Chelva elfoglaltatása már egészen bizonyos, de az valótlan, 
hogy a’ valenciai főkapitány számos carlosi fegyverest is fogott 
volna e l .—  ö

D. Sebastian Hérnaniba helyzé át főhadiszállását. —- D. Car
los f. h. 4rül egy fölszólitást bocsáta közre, mellyben minden spanyolt 
int, hogy neki 14 nap alatt jobbágyi hűséget esküdjenek, mert azokat, 
kik ezt cselekedni vonakodnának, hazaárulóknak fogja nyilatkoztatni. 

A N G L I A .
Az alsóház ülésében május 3kán 0 ’ Connell a’ rágolomrul 

szóló törvények módosítását illető törvényjavaslata, másodszor is fel- 
olvastalván, íélrevettetett, az ablakadó eltörlését tárgyazó tárvényja- 
vaslattal együtt, mellyel a’ máj. 4iki ülésben Sir S. W halhey terjesztett 
elő. Hume támogató a’ törvényjavaslatot; a’ kincstár kanczellárja ellen
ben keményen ostromiá. Ezúttal tartott beszédében a’ kincstár lord azt 
is mondó, mikép a’kormány e’ pillanatban épen nem szándékozik a’ par
liam ents feloszlatni. —  Az ablakadó - eltörlést kívánó törvényjavas

lat 2 0 6  szóval vettetett félre 4 8  ellen , mi még mindig arra m utat, 
hogy e z ’ eltörlést a’ többség nem sürgeti. —

Az alsóház május őiki ülésében W . Rae ur indítványt tett 
a’ királyhoz intézendő felírás végeit, mellyben biztosság kéressék an
nak megvizsgálására, mikép lehetne Skólziában az istenszolgálat
nak és lelkészi felügyelésnek nagyobb hatóságot adni. Az indítványt 
2 1 7  szóval 1 7 6  ellen félreveték. Erre a’ kincstár kanczellárja 
a’ költség törvényjavaslat elfogadása előtt ama szokott indítványt té
vé : adassék a’ kormánynak hatalom kincstár-jegyek kibocsátására, 
mellyek részint a’ hanyatló, részint a’ legsürgetőbb folyó szükségek 
pótlására megkívántainak. (Ezúttal 2 4  millió font sterling.) —  E z 
indítvány után fölkelt Hum e, ’s mindenekelőtt azt kivónla, hogy 
halaszszák el a’ kérdéses ministeri indítványt hétfőig, mivel akkor úgy 
is indítványt szándéka tenni a’ ministeri költség-javaslat vitatásának jú 
nius 9ig elhalasztása iránt. (Azon napig, meddig a’ felsőházban a’ 
biztosság az irlandi hatóság törvényjavaslat vitáját elhalasztotta.) E lő
terjesztése hangos tetszést nyert. A’ kincstár kanczellárja előterjesztő, 
mikép a’ status túlvállalt kötelezései teljesítésére mulhatlanul szükséges 
a’ kívánt pénz; különben a’ kormány nagy zavarba jönne. Hume, ki úgy 
is csak faggatózni akart, végre visszavevé indítványát, mire a’ ministeri 
indítvány szerencsésen átment a’ biztosságon. E ’ vita után John ilussell 
lord indítványba hozta a’ biztosság tudósítása további megfontolását az 
irlandi hatósági-törvényjavaslatot tárgyazó végzés fölött. Bernal tud
niillik a’ május 3iki ülésben e’ tudósítást előterjeszté, ’s az elő
ször fel is olvastatott; de midőn annak másodszori felolvasása indít
ványba hozaték, Sharman Crawford bizonyos módosítást akart té
tetni, mit John Ilussell lord az idő rövidsége miatt azzal m ellő
zött el, hogy a’vitatást egészen május Őre halasztatá. Sharman Craw
ford és Hindley urak e ’ biztossági tudósítás további vitájára rövid
nek találták az időt, ’s mindenik külön azt javasló, halasszák el a’ 
vitát ezen ü lésrő l, mi 1 2 8  szóval 1 2 ,  és 126  szóval 7 ellen 
megbukott. Azután J. Russell lord a’ házat ama’ jelentéssel nyug
tató meg, hogy nemes barátja (Morpeth lord) e’ törvényjavaslat m á
sodszori felolvasását majd csak junius 9én fogja javaslatba hozni. 
(Nagy tetszés.) A ’ tudósítás el lön fogadva, ’s a’ törvényjavaslat b e 
hozatala megengedtelék. Ezáltal az ellenzés ama’ szándéka, hogy 
e’ törvényjavaslat az irlandi törvényjavaslattal együtt még a' m on
dott junius 9e előtt felhozassék a’ felsőházba, egészen semmi
vé lön , ’s  így a’ M elbourne lord által fenyegetőzve említett é let- 
harcz , a’ két ház közt az irlandi hatóságkérdés fölött már m egkez
dődött. E ’ lépése a’ ministeriumüak az egész országban nagy hatá
sú leend. ——

Az alsóház május óikén biztossággá változott, az irlandi ha
tóság törvényjavaslatrul tanácskozandó. W ellington első szólalt meg, 
’s a’ törvényjavaslatot ellenzé. Beszéde főtartalma szerint, Irlandban 
eredetileg azért állíttattak hatóságok , hogy azok a’ protestáns egy
házat védelmezzék, a’ most előterjesztett törvényjavaslat pedig a’ ható
sági halaimat kizárólag a’ katolikusok kezébe játszaná. Indítványát azzal 
végzé , hogy a’ törvényjavaslat vitatása junius 9ig elhalasztassék , —  
mivel m ég Irlandot érdeklő egyéb rendszabályok is vannak függő
ben , ’s a’ felsőházat közelebbről érdekli a’ ministeriumnak e’ rend
szabályok iránti szándékát tudni. M elbourne lord az indítványt any- 
nyival inkább ellenzé, mivel mind maga a’ nemes hg.,nnnd pedig a’ fel
sőház egyértelműben vannak vele a’ törvényjavaslat elve fö lö tt, ’s 
azt már úgy is elfogadók. Fitzgerald gr., W icklow lord, támogatók 
a’ hg indítványát, ’s azt állították, hogy a’ fenforgó törvényjavas
lat összeköttetésben áll a’ többi, Irlandot illető rendszabállyal. Lans- 
down marqis ellenzé Wellington hg indítványát,’s azt valamint szo
katlannak, úgy idegennek vélte, főleg mintán a’ ház már azt elismérte, 
hogy az irlandi hatóságok telvék visszaélésekkel , ’s hibákkal, m el- 
lyeket minél előbb ki kellene javítani. Szavazatra kerülvén a’ do
log, 81 szózat Melbourne, 122  pedig Wellington hg javaslata mel
lett nyilatkozók. A’ törvényjavaslat vitatása tehát junius 9ére marad.

M ennyire fontos a’ westminsteri parliament - választás, kitet
szik a’ Times május 6 án közlőit czikkjeé’ töredékiből: „ H a a ’harcz 
Csak egy alkotmányos reform er és egy őrjöngő radical közt, vagy 
egy köztiszteletü hazafi ’s egy ismeretlen ujoncz közt forgana, alig 
fognánk a’ dologrul valamit mondani; de a’ westminsteri választás 
ütközet a’ felsőségért alkotmányunk ellenkező elemei közt, ’s mint 
ollyan , hasonlítás nélkül a legfontosabb kérdést veti föl, melly 
eddig angol választólestnek előterjeszteték. Azt kell most kimon- 
daniok a’ westminsteri választóknak : akarják e , hogy Anglia szi
lárd, erős, virágzó, szabad monarchia legyen, vagy za jo s , mindent 
egyenlítő respublica ?“ ——

Sir Francis Burdett, B rightonböl, hol utóbbi időkben tar
tózkodók, már ismét visszaérkezett a’ városba, hogy a’ westminsteri 
választók e lé  álljon, mint jövendő jelölt a’ parliament! tagságra. A’ 
Times nagyon ajánlja őt a’ választóknak; ellenben rútul ócsárolja e l
len fe lé t,’s pályái versenytársát, Leader urat, kit a’ radicalok állítottak 
jeleltük Egy nem rég tartott választói gyűlésen, mellyben mintegy 6 0 0  
radical westminsteri választó jelent meg, Thompson ezredes többi 
közt igy lovalá’s bujtó föl azokat: „Hangyák, szamarak oroszlán bőr
ben, ezek amaz ünnepélyes nevek, mellyeket Sir Francis Burdett nek
tek adott, W estminster választóji! (Kaczaj.) M enjetek kis hangyái
tokhoz, mellyek szívetek körül hemzsegnek, ’s ama’ nagyobbakhoz, 
tisztes házasszonyaitokhoz, ’s kérdezzetek őket, akarják e a ven 
S ir Francist, a’ vén udvari asszonyok köszvényes seladonját W est
minster képviselőjéül megválasztatni. (Kaczaj.) „Hangyák 1“ legyen 
jelszavatok e’ harezban. Legyetek egyértelműek, mint ez’ okos ál-
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lalkák , ’s ne engedjétek magatokat apró viszályok állal mégha- 
sonlitatni!“ —  (Tetszés.) M ég bizonytalan, nem fog e Leader ur 
helyett a’ w higek résziről más valaki jelöltül föllépni, ha ennek 
nem maradna rem énye, hogy megválasztassék.

Az angol hírlapok telvék részletekkel Greenacre kivégezte- 
téséről , mellyek a’ londoni pórság („midőn a ’ pórságról szólok,
monda S w ift.__ nem a/ utczaseprőket érte in .“) nyerseségéről u-
jabb bizonyságot nyújtanak. A’ legkristályzőbb dandiek, gyöngé
den érző missesek, kik a’ klavir mellett ömledezve eiéneklék 
skót: My heart is S aere- jökel“ , mindenféle kocsikon tolakodtak
oda, a’ jajteljes látvány szem lélésire,’s a’ hely szomszédságában va
lamennyi szoba, kilátással a’ Aewgatere , drága pénzen már előre 
ki volt bérelve. Sok száz ember a’ kivégeztetést előzött éjét a’ börtön 
lépcsőzetein töltötte a h a ,  mások a’ borházakat ’s kavéhazakat lep- 
tékmcg. hol barom módra egyszersmind tobzódtak, sót némeilyek, hogy 
kilátásuk leg y en , éjen át lámpuágosokon maradtak, m ellyekre föl
másztak , —  az a la tt, inig néhány ezer em ber az utczákon fel ’s 
alá hullámzott. Midőn a’ börtönajtó kinyílt, ’s a’ kocsi a’ vérpad
készületekkel kijött, vad örömkiáltás hangzott. —  Ez ketlőzteték, 
midőn a’ gonosztévő megjelent, ki kevesbbé halaványult el a’ ha
lálfélelemtől, mint a' borzasztó néprobajtól, ’s kérte a’ hóhért, ves
sen véget szenvedésnek minél előbb. —  Kemény vonaglások 
közt halt meg , ’s valahányszor a’ m e ll , vagy vállak görcsösen fe l
húzódtak, uj örömrobaj hasítá a’ léget. A’ sokaság a’ függő holttest 
látásán alig látszék eléggé legeltethetni szemeit, ’s az asszonyok, ügy 
mond a’ Globe, még keményebb szívüeknek mutaták magokat, mint 
a’ férfiak. M integy 2 5 ,0 0 0  em ber leheteti jelen. Greenacre a’ m eg
győző bizonyítványok daczára is mind végig ártatlannak állította m a
gát, ’s szidta a’ nyilványos sajtót, m elly egyedül oka elitéltetésének.

Május öén az Exeter-Hallban Bexley lord elölülése alatt ment 
véghez a’ b ritt’s külföldi biblia-társaság (British, and foreign bibié 
society) évi gyűlése. Az előterjesztett számadásokból kitetszék, hogy 
mintegy 21.1)00 font sterlinggel volt nagyobb a’ jövedelem a’ ta
valyinál.

A’ M. Post azt állítja, hogy a’ britt segélysereg maradé
ka Spanyolországban, junius iO ke után megmaradand a’ spanyol 
királyné szolgalatjában, de a’ háború helyéről Madridba fog elpa- 
rancsoltatni, a’ főváros és királyné ótalmára. A’ nevezett újság e* 
hirt csak mondás után állítja , ’s mégis kem ényen kikel a’ m iniste- 
rek  ellen ’s gúnyolja e’ rendszabályt. -—

Carlyle Tamás, kinek érdem eit, a’ német literaturának Angliá
ba bevitele irán t, Goethe is olly magasztalva ismeré e l , Londonban 
most leczkékel tart a’ német literaturáról, igen számos hallgatóság 
előtt, kik közt sok, lileralori hír ’s rang állal je les személy is talál
taid;. —

F R A N C Z I A O l l S Z Á  G
A’ kövelház május 5iki ü léséb en , melly olly érdekes kh 

fejezésekkel volt telve, ’s mellyröl már röviden említést is tevénk, 
M ólé gr. után Havin szólalt meg , ’s Guizot azon m egjegyzése 
ellen, —- miszerint ama’ ki fejezését, mellyel őt (Guizot) megtartá
sa óha jtásáról vádolá, botránkoztalónak veszi, azzal menté magát, hogy 
ó Guizot urban egyedül a’ statusféríit támadá m eg. „En, úgymond 
mindig csak a’ politikust tariám szem előtt, ’s azon rendszeri, 
m ellyhez ragoszkodik, ’s melly már hat év óta uralkodik. Szólot
ták a’ minislerium hasonszerüségérül, de én szeretném  a’ minis- 
teriuniót kérdezni: ki szavazott a’ pairség származékossága m el
lett, ’s az érlelmesSégek elfogadása ellen ; ki akará, e5 falak közt 
egyedül csak a’ birtoki képviselőséget divatoztatni ?“ (Lárma a’ kö
zépben.) M ólé: ,,E ’ szemrehányások nagy része, m ellyeket a’ szó
nok Guizot ellen intéz, a’ mostani kabinet tagjait is illetheti.“ —- 
Havin u r: „E n nem gátlom őket, hogy elvegyék belőle saját részeket. 
(Kaczaj.) Mi Guizot ur politikáját illeti, azt ő ez egyetlen mon
dással k ife jezé: ,,a’ kardot nem kell rozsdának átengedni.“ (Elénk 
félbenszakasztás. Hosszú forrongás.) Guizot fö lkel, ’s leirhatlan 
zajgás közt felelni akar. Havin: „Talán tévedék rögtönzésemben. 
Guizot ur nem monda, hogy a’ kardot nem kell rozsdának áten
gedni, hanem a’ fegyvert.“ (Uj kajezaj. Nem ! Ig e n ! Igen!)Guizot í 
„E n mondám, hogy a’ törvényeket nem kell rozsdának átengedni.“ 
(Uj lárma.)Havin: „Tgy tehát nem jól hallottam .— Bocsánatot ké
rek a’ kam ráiul.—  Egyébiránt ismétlem, hogy Guizot urban csak a’ 
politikust támadám m eg.“ — Labouillie „ A’ kérdés tegnap óta semmit 
nem  haladt. A’ tanácselnök mondá i Ha bíztok bennünk, a’ kívánt 
pénzeket megajánlandjátok ; igen de a’ szavazás előtt a’ ministerium 
rendszerét akarják ismérni, ’s tapasztalni, hogy az uj kabinet azért 
választaték, m ert nincs rendszere. (Kaczaj.) Hat év óta minden mi- 
nisleriumnak volt rendszere, ’s ez majd retteglető majd pedig engesz
telő. E ’ gondolatok állanak itt is szemközt. E ’ két rendszer van 
most személyesítve, egyik azon férfiak által, kik örökösei a’ 2 2 1  
nek, ’s a’ többség kormányát óhajtják, mérsékelve a’ királyi hata
lom kormánya által a’ másik ellenben azon férfiakból alakul, kik 
a ’ többség által m érsékelt királyi hatalom kormányát óhajtják. -— 
(Nagy, harsogó lárma.) —  A ’ mostani ministerium e’ két rendszer 
közt ingadoz ; ’s egyikét sem szem élyesítvén, valódi puszta taga
dássá lelt. (Közös kaczaj.) 0  olly mozaik, (rakmű, rakály,) nielly- 
nek az ország tarka vélem ényit kellene személyesitnie. De ez eset
ben tagadom hogy teljes, m ert nem látok benne valamennyi szint.“ 
Ezután az eltartási törvényjavaslatról a’ kabinetelnök azt m ondá, 
hogy az vissza van véve, holott Martin du Kord csak elhalasztá
sát nyilványitá.

A ’ kóvetház május 5iki és Ciki vitásaiéból még következő 
érdekes adatokat közölhetünk.—  Valamint a’ franczia egyéb kam
rai vitatásokban többnyire, úgy ebben is legkevésbé volt beszéd a ’ 
sajátképi vita-tárgyról , hanem annál több állalányos elvekről. A ’ 
niinislerség igen szánandó szerepet játszott. A ’ vitatás mindenkor 
„fejérül tartassék“» mint magát Odilon Barrot kifejezé.A’ doctrinairek, 
a’ dynastiai ellen, ő párt, a’ republicanusok, Francziaország jövendője 
’» azon politika fölött czivódtak, mellyet a’ kormányhatalomnak 
tartania ’s gyakorlama kell. Guizot, Odilon B arrot, M auguin , és 
Garnier P agés, mint szónokai léptek föl a’ vitázó pártoknak, a ’ 
m inislerséggel egyik szintolly keveset gondolt, mint a’másik; sót né
ha mindenik jó  mellékcsapással is illelé azt. A ’ kormány szónokai 
közül egyik sem állhata szembe illy párt-vezérekkel, úgyhogy Mólé 
gr. hivatkozása a’kamra bizodalmára, mintegy felszólításnak látszott, 
hogy a’mostani kabinet sói sa iránt egyúttal koczkát vessenek , mert 
az elhatárzó szavazalu pártok közül egyik a’ másik után m egta
gadta a’ ininisteriumot, annyira hogy, az egyiktől sem  várhat állandó 
begély t’s támogatást. —  A vitatás egész szellem e, mint érintettük^ 
abban állott, hogy Guizot u r a ’ kozép-osztály uraságát kiáltá ki, ’» 
főleg azon törekvők, hogy ezen uraságot b iztosítsa , nem esítse; 
minden mással keveset , vagy semmit sem gondolva. Mauguin e’ n y i
latkozásra keményen válaszolt, mondván, hogy a’ doctrinairi sta
tusférfi nem igen látszott mindenkor olly kizáró kedvezéssel len
ni a’ középosztályok iránt; mert hisz épen ő volt az, ki a’pairek ö rö k - 
letességét ’s a’ nagy telekbirtokot, mint a’ status alapját, az eltar- 
tástőrvényt, ’s több más hasonló rendszabályt védelmezett; m ellyek 
pediga’középosztályok uraságával soha meg nem férnek. Ha te h á t 
most azokat emeli ki, úgy nem lehet egyéb szándéka, mint valamellyr 
ujnemü aristoeratiát alapítani. —  O, t. i. Guizot, felosztja egész Fran-* 
cziaországot. Egyik oldalon baráljai állanak; a’ másik oldallal pedig 
úgy bánik mint valódi ellenségeivel. (Igen élénk félbenszakasztás,)? 
E rre  a’ szónok elővevé a’ M oniteurt, ’s abból Guizot beszédének, 
következő néhány szavát olvasáföl: „En a’középosztályok győzelm én, 
’s általányos teljes tulnyomóságát akarom.“ —  „Jól van, folytalj,a, 
M auguin, ha On azt akarja , úgy állandó harezot akar. 1789bei*, 
is kizárólag akarák a’ polgárságot kiváltságozni; 9 3  megbuktatta; 
ókét. De a’93iki munkás osztály is megbukott végre, mert egyedül 
álla. Valahányszor Francziaországban egyik osztály a’ másikai 
m eg akará seinmítni, mindig ő maga semmisült meg. íg y  a’ doctrinai
rek tanja legbelsőbb lényegénél fogva zenditő ; ők az egyenlőség! in -  
tézvények lassanként! változtatására uj uraságot akarnak építeni, ’s e ’ 
czélbul ijesztgetnek , hanzolnak ’s nyomorgatnak.“ Mauguin után 
Lam artine mondott m eglehetős semmi beszédet. Utána Odilon Harr, 
szólalt meg. „Az ellenzés, úgymond, e vitatásnál csak arra akara 
vigyázni: valljon a’ titkos kiadásokra biztosan ajánlhatni e pénzt a’ 
ministeriumnak. E ’ végre szükséges volt fölvilágittani azon fordulás 
okait , melly ékből az utolsó ministervállozás származék. —  A z ellen
zés e’ fölvilágilást kívánható , de nem volt szerencsés kielégítő vá
laszt nyerhetni, sőt úgy látszik, minden inkább mutat m ég  uj m i
nisten feloszlásra; ’s ha a’ kabinet kevesbbé szilárd, ha erkölcsi 
erejét ezenvitázat folytában inkább gyöngítette, mint öregbité, ügy 
az nem a’ mi vétkünk. Mi teljesítettük kötelességünket; ’s az or
szágot kérdezzük : nem hathatósan ’s bátorsággal teljesítettük e ? 
(Tetszés.) Ha a’ titkos pénzek megajánlása a ’ király élete bátorsá
gára szükséges: úgy a’ hitelt csakugyan m eg kell ajánlani , akár 
melly személyekből álljon a’ korm ány; de ha arra volna szükséges, 
úgy e’ szaporítást mindjárt a’ m erény után kívánták volna. Nem , 
nem rendőrségi pénz gyógyszere az illy erkölcsi b e teg ség n ek , 
hanem a’ kegyelem  cselekvései, mellynek első jelenségét a’ köze
lebbi napokban örömmel üdvözlőm. Különben —  már itt az id ő , 
mellyben e’ betegség szűnni kezd , ’s a’ józan kegyelem  sükeresb 
orvossága annak , valamennyi rendőrségi pénznél. Mi pedig a’ mi- 
nisteriumot illeti, én azt kérdeztem  magamtól, valljon bir e több je 
les férfinak a’ kabinetből kilépése politikai jelentéssel ? En lélekismére- 
tes figyelemmel kisértem e’ három napi vitát ; de midőn az uj kabinet 
főnökétül dicsérni haliám az utolsó ministeriumol, ’s annak m ég álfo
gásit is helyesleni: nem, valóban nem tudám magamat a’ csudálkozástól 
tartani. Csak akkor nyerék némi világot, midőn a’ régi többség tag
jai is m érgesen meglámadák e’ minisleriumot. így  tehát az uj kabi
net, politikai jelentőségét inkább csak ellenei megtámadása mint saját 
szavai állal nyerte .“ —  A ’ szónok azután Guizot ur ellen fordul
ván, a’ középosztálynak ő általa hirdetett túlnyomó uraságára nézve 
m egjegyzé: „E ’ rendszer Francziaországot csupa ellenséges feleke
zetibe osztaná föl. A’ középosztály visszaveti e’ rontó ajándékot, győ
zelm i egyedarosságot. (Tetszés több pádon.) Az 1830iki diadal nagy; 
óhajtóm, hogy végső legyen. Ha a’ harcznak újra m eg kellene kez
dődnie, ha a’ democratai elvnek ismét a’ harezm ezőre kellene kiszáll
nia, veszélyes volna mondani, hogy a’ győzelem  csak a’ középosz* 
tályé legyen és csak neki használjon. Használjon az a’ nemzetnek. 
8 ’ ti egy nagy nem zetet egy kicsiny felekezet m értékéhez akartok 
szabni!“ Guizot élénken kivána szót, de hosszú , igen indulatos fél
ben szakasztás támadt. Számos csoport Odilon Barrot úrhoz s ie te , 
’s szerencsét kívánt neki. Guizot utóbb mégis védelmezé magát, ’s 
hoszu vitatás után , a’ titkos pénzt, elsőben czikkelyenkint, azután 
egészben, 2 5 0  szóval 1 1 2  ellen m egajánlották.—

A’ kóvetház május 8íki ülésében egyszerre öt törvényjavas
latot terjeseiének elő megannyi vasútvonal létesítésire. —

A ’ király május 8án közbocsánatot h irdete , minden politikai 
gonoszteltek vagy vétségek elkövetése miatt a’ statusbörtönökben
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ülő foglyoknak- A’ M onileur e' tekintetben május 9én tudósítást 
kozol Barthe úrtól, a’ pecsétőrtül, a’ királyhoz, niellyben ezen rend
szabály, mini igen időszerű ajánllatik. A’ közbocsánat alapjául az vé
telik, hogy a’pártok legyőzvék,a’ rend megvan erősítve, ’s a’kormány 
fel van ruházva a’ szükséges törvényekkel annak fentarlására. —• 
A ’ kir. rendelés igy szól: „Lajos Fülöp , a’ francziák királya. Mi 
rendeltük ’s rendeljük a’ mi következik : Isö  czikkely. Mindazok
nak, kik most elitéltetés következtében politikai vétségek ’s go
nosztettek miatt statusfogságban tartatnak, megbocsáttatik. A ’ fel- 
ügyelés alá állítás azonban azokra nézve, kik testi vagy gyalá- 
zati büntetésekre ítéltetlek, valamint azokra nézve is, kik e ’ fölü- 
gyelés alá ítélet által vettetvék, ezentúl is fentartatik. 2ik czikkely. 
A 5 pairszék által Boireau V idor és M eunier Ferencz ellen hozott 
ítélet tíz évi száműzésre változtatik. 3ik czikkely. Pecsétőrünk, a’ jog  
és istentisztelet osztályánál m inister statustilkár, és beim inister 
statustitkárunk, mindenik saját hatáskörében, általunk meghizvák ezen 
rendelés végrehajtásával.— Költ a’ tuileriákban, május 8án 1 837 . 
Lajos Fülöp. A ’ király parancsára. A ’ pecsétőr, a’ jog  és istentisz
telet minister status-titkárja. Barthe. “ —

A’ journ. de Paris ííupin ur beszédét, mellyet a’ névnapi ud
varláson a’ kövelház nevében a’ királyhoz intézett, igen botornak bé- 
lyegzi. A’ jour. des Débats jelenté, hogy a’ király vasárnap május 7én 
szemlét fog tartani a’ párisi 's környéke nem zetőrsége fölött, —  A’ 
nyilványos oktatás-minisleriumi lakon (mint tudva van, ez osztályban 
Salvandy úr a’ minister,) egy darab papirost találtak függesztve e’ 
felírással: „Non sumus salvi séd salvandi.“ — A’ jour. des D é
bats szerint due de Broglie rövid idő múlva elhagyandja Parist, hogy 
M ecklenburg Hona herczegasszonyt Vestphália határánál átvegye. 
Gourgaud tábornok Franczíaország határán fogja a’ hgasszonyt e l
fogadni , honnan az egyenesen Fontainebieauba menend. Az egybe
kelés f. h. 30kán fog ugyanott végbemenni. —

A’ nemzel-lőrségi sze m le , a’ fönemlitett napon valósággal 
megtörtént. A’ M éssager, a’ jelen volt valamennyi nem zetőr egész szá
mát P arisból’s vidékéről, összesen csak 2 tí,00U re teszi, mi az egész 
nem zetőrség eg y  negyedét ha teszi. Valamennyi zászlóaljnál min
den kivétel nélkül szigorúan megvizsgálák: valljon nincsenek e m eg
töltve a’ puskák, ’s a’ zászlóalj főnökei saját szemükkel tartoztak 
a’ dolog valóságáról meggyőződni. E ’ rendszabály miatt, noha azt 
a’ sorkatonaságnál gyakrabban megteszik, a’ nem zetőrség nagy része 
annyira [elindult ’s megütközött, bogy azonnal számosán elhagyák 
rendeikel, ’s a’ szemlében tovább részt venni vonakodtak.

Parist lapok újabban egy bajvivást említnek, melly Heine Henrik, 
az ismert iró és egy fiatal franczia tudós közt történt. A ’ czivódás , e ’ 
lapok szerint, abbul eredt, hogy valamelly kávéházban néhány franczia 
sértő m egjegyzést lön a’ német monorra. Heine , noha e’ meg 
jegyzés nem személyére vonatkozott, mégis mint német sértettnek 
érzé magát , ’s ugy állt boszút , hogy a’ francziák egyikét ke
ményen felboszontá. Ez ugyan ártatlan volt, de a’ sértés miatt e- 
légtételt kellett kívánnia. Kettős pisztolylövést válténak , mire a’ 
tanúk és segédek közbejárultak, ’s a’ két ellenfél, kölcsönös tiszte
letük lanujele után, békésén vált el egymástul.

A’ Szajna megyei polgári törvényszék igen nevezetes ’s em- 
herbaráli Ítéletet hozott egy bajvivási ügyben. Bizonyos Prestatot, 
az ősz-művészeti (polytechnicai) iskola egykori tanítványát, ki is- 
kolalársát bajvívásban megölte, arra Ítélte t. i. hogy a’ megölt anyjá
nak évenkint 80üfranknyi nyugpénzt tartozik fizetni. —

A ’ legújabb kamrai vilázat következtében m egjegyezhetni, hogy 
o’Temps majd csaknem eg észen ’s elhatározóban ministeri le tt, m ig 
a’ Jour. des Débats Thiers ur viseletét a’ vitatás alatt igen hitet
lennek nevezi. A ’ Jour. de Paris , egykor Thiers ur legsajálahb 
orgánum a, most őt egészen elhagyá , mivel ismét az l e t t , mi előbb 
volt, t. i. szabadelmü ellenzési férfi.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Görögország kormánylapja köv, kir. rendelést közöl: „O boisten 

kegyelméből Görögország királya. Szándékunk ugyan időrül időre 
királyságunk külön részeit meglátogatni, hogy rendeléseink végre
hajtásáról meggyőződjünk, s’ lássuk, nem állják e ulját akadályok a’ 
végrehajtásnak; vagy teljesítik e tisztviselőink mindenütt lélekismére- 
lesen kölelességöket, hogy alattvalóink lehető panaszait és sérelmeit 
magunk meghallgatván, a’ netalán szükséges segélyt megadhassuk; 
minthogy azonban magunk mindenütt személyesen jelen nem lehe
lünk, czélszerünek találjuk, hogy státustanácsunk tagjai közül időn
kéit, jeles derék s’ bizodalmunkkal fölruházott férfiakat küldjünk a’ 
tartományokba. Ezek megvizsgálandják, mikép hajtatnak végre a’ tör
vények és rendeléseik. Ok tudósítani ’s értesíteni fogják hűséges 
alattvalóinkat atyai szándékinkról; ki fogják hallgatni az előterjesz
tendő panaszokat; egyszersmind orvosoltatni fognak az illető hatóság 
állal minden sére lm et, elterjeszteni minden visszaélést , ’s nekünk 
tudósítást nyújtani mindenről, mit a’ tartományokban megjegyezlek. 
— Ezúttal következő stalustanácsosinkat küldjük el , mint biztosin- 
kal, Monarchides S ándort, és Botassis S ándort, kiket hatóságink 
mindenütt segíteni tartoznak.“ —-

O L A S Z O R S Z Á G .
Romai lapok apr. 23 ró l egy Vulciban kiásott még érintet

len ’s egészen ép koporsóiul emlékeznek, niellyben egy főrangú 
személy porait lehete gyanítani, mivel igen sok drága becsű dísz

szerek találkoztak benne , mellyek közűi főleg említendők : két arany 
korona, egyik borostyán, másik lölgy-koszorut képező, több m et
széssel díszlő gömbölyű lakattal. A’ csontváz mellén három arany 
pénzt találtak igen szép domború képletekkel, mellyeknek kelteje 
katonákat, harmadik» pedig három ülő személyt ábrázol. Ezen kí
vül még más 11 apróbb aranypénz is hevert elszórva a’ koporsó
ban, mellyekre különféle alak van vésve. A’ váz füleiben ’s ujjain 
gazdag füllengőket ’s gyűrűket találtak, továbbá: sok áldozó csészét, 
két m écse t, négy bronce tükröt, serlegeket, korsókat’s más esz
közöket , rendkívül gyönyörű festvényekkel ’s a ’t . —

Nápolyba naponként érkeznek idegen családok , főleg Ame
rikából, mi annál nagyobb figyelmet ’s élénkséget gerjeszt, mivel 
már huzamosb idő óta nem igen lehete idegent látni e ’ városban. 
Csak kár, hogy az idő olly h id eg ’s esős, mintha nyár helyett ősz 
akarna beköszöntem,

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A ’ szultán april 29kén reggel 10  órakor hagyá el bes- 

schiktaschi lakhelyéi, ’s diszhajóján Bujukliman felé indult, Bujuk- 
dere fölött, hol a’ Nusretie pompás fregát várt reá, öt Várnába vi
endő. Baltalimanba érkezvén a’ szultán, inegállitatá a’ hajót, ’s Chos- 
rew  basát, az egykori vén seraskiert, meglá;ogatá. A’ nagyúri ha
rem egy része a’ szultánt Bujukdereig k isérte , a' többi basa ’s mél
tóságok pedig Bujuklimanig. A’ Bosporus telepjei valamennyi ágyú
ja dörgése közt vitorlázott azután a’ fregát, mellynek közép-árbo- 
czán a’ nagyúri zászló lobogott, V. Ferdinand és M aria-Dorothea 
gőzösink kíséretében; mi vigyázatból történt, azon esetre, ha a’ fregát 
további haladását rósz idő gátolná, vagy nehezítené. A’ jeles vitor
lázó fregát minden órában tiz tengeri mérföldet röpült keresztül, 
’s a’ két gőzhajó alig tudá nyomdokit követni; azonban rögtön olly 
szélcsend álla be, hogy a’ két gőzhajó kénytelen volt a’ fregátot alad- 
ságba fogni , mi a’ kapitány számítása szerint az utazást harmincz 
órával gyorsílá. A’ szultán másnap délután 2 órakor csakugyan meg 
is érkezeit Várnába, hol a’ két gőzhajó kapitányinak elégülését 
jelenté. —- A’ két gőzhajó ismét visszatért Konstantinápolyba, ’s 
M aria-D orothea, Few zi hmed basát vivé vissza. —  A’ nagyúri 
csillagjós (aslrologus), ki előre m egm ondó, hogy a’ szultán elindul- 
takor déli szél fog fúni, ezért a’ Nischari-Istihar rendet nyeré a- 
jándékul. Azon rendőrségi szabályok közt, mellyek a’ fővárosban 
a’ nyilványos csend fentartására kiadvák , jegyzési érdemel az, hogy 
a’ frankoknak, (nem törököknek) megtiltatik a’ tartózkodás Scuta- 
riban , Kadikioiban, ’s egyébb a’ törökök által lakott városrészekben, 
kivévén Perát, Galatát, Sz.  Dimitrii, Therapiát, ’s Bujukderet. —  
A’ dögmirigy az utóbbi napokban mind a’ fővárosban, mind a’ csa-* 
torna melletti falukban ismét m egújult, mit nagy részben hihető
leg a’ görög húsvéti ünnepek okoztak, Smirnában pedig folyvást 
nagy pusztításokat tesz. —•

A M E R I K A .
Veracruzból martz. 7ig Tampicoból ló ig  terjednek a’ hírek. 

Az elnökválasztás ugyan m ég el nem volt határozva, de Busta- 
mentének nagy szótöbbsége v o lt, és senki sem kétkedék , hogy ő 
választatik-meg elnökül. Veracruzból 1 millió dollár fog a’ legkö
zelebbi angol rakhajón Angliába vitetni fizetésekre. —

A merikában a’ némberek mindig nagyobb tekintetbelépnek; 
nem rég négy fiatal hölgyet bölcselkedés tanárjaivá nevezőn * Bos
tonban ném berekből társaság alakult, egy tisztes le lkész’s neje ve
zérlete alatt Europa ’s kelet leghiresb városit bejárandó. Talán még 
uj keresztes hadat is inditandnak Amerika hö lgyei.—

E L E  G Y H I R.
April I3 án  „K ennedy“ angol gőzös a’ szeles idő ’s hu l

lámok hánykodása daczára kiindult a’ franczia kikötőből ; azon
ban a’ gőz hathatós ereje sem volt képes az elemek dühével 
megküzdeni. Minden perczben siilyedés fenyegeté a’ csaknem vesz
teg álló hajót, m ellyen 6 6  vendég —  köztük Londonba utazó fia 
Kostyál Ádám pesti polgárnak-—-várta minden perczben halálát. 
Az álgyúk siker nélkül dörgének, m ert a’ hullámok zúgása miatt 
a’ m ennydörgést is alig lehete hallani. V égre kissé csöndesülni 
késedének a’ hullámok , ’s a’ kapitány , gyorsabban akarván halad
ni, erősbben tü ze lte te tt; minek azonban rósz következménye lett. 
Az üst t. i. szétpattant, a’ hajó oldalát kiüté , ’s tág utat nyitott 
a’ rohanó víznek. M ár mindenki hullámokba temetve képzelé m a
gát , midőn a’ köd oszolván, kimondhatlan öröm ükre megpillan- 
ták a’ ramsgati kikötőt, hová csakugyan szerencsésen bejutottak. — 

Solothurn környékén a’ term észettudományra nézve igen ne
vezetes fölfödözést te tte k ,’s az, egy az éneklő külön fajú madarak 
közt rögtön uralkodni kezdett nyavalya, mellynek következtében 
öt nap alatt több ezret gyűjtöttek össze, részint elhullottat, részint már 
alig lihegőt, a’ többi pedig csapatonkint hagyá el eddigi tanyáját.—
G A B O N A Á R :  május 23b«". Tiszta búza 9 3  1/3 — 76 2/3- Kétszeres 66 2 r3- Rozs 

51 1/3 — 45 1/8- Árpa 46 2/8- Zab 34 2 /3  — 28- Köles 73 I/O- Kuko- 
ricza 7 3  l / 3  — 53 l /3 -

P É N Z K E R E T :  Becs, inajus 2 l)kán 5 pCtes stat. köt. 105 3 /32; 4 pCentes 
99 15/16 5 3 pCtes 75 11/32 ; 2 l/2  pCtes 5 5  5 /8  ; 1S20KÍ 100 frtos kölcsön 
218- 1884̂ 1 500 h’tos kölcsön 5 7 O 25/32 5 bécsvárosi 2  l/2  pCtes bankó-
köt. 66.

D U N A V 1 Z - Á L L Á S :  Május »íkén: 12' 0" 0-'" 22bcn: 12' 8" 9'" 23kán 
13' 1" 0-'" 24kén 13' 5" 0-'"

Szerkeszti 11 e I m e c * y- — Nyomtatja B e i m e l .



küldé M eer báró ügyének gyámolilására. Mendizabal ur, kinek rop
pant munkássága még a’ kereskedési vállalatokra’s jám bor keresz
tyéni adakozásokra is kiterjed: minden hozzá intézett követlésre szo
kott mód szerin t, ígérettel válaszol. (), a’ majdnem éhenhaló apá- 
czákat biztosiiá, hogy mulhatlanul nyerendnek segély t, egyszers
mind pedig szavát adá azon építőmesternek is , ki az előbbi viclo- 
rianus-kolostort egy nagy bazárrá idomitandja, hogy liz millió re 
ált szolgáltatand kezébe. Azonban még nincs tudósításunk , hogy 
ezt foganatosította is. A’ szükség mindinkább növekszik , pénzben 
és állatokban egyiránt. A ’ nemzetőrség legközelebbi szemléjekor 
szánakozva láták a’ lókedvelők, hogy Villahermosa hgnek 1 6 ,0 0 0  
reálon vásárlóit lovai egy álgyut vontattak.

Catalonia viszonyairul illy részletes adatokat közölnek a’ 
hírlapok: A’ zendülésre buzdító je l ,  Heus lakosinak nyugtalansága 
volt, kiket Solsona bevételének (még mindeddig meg nem valósult) hi» 
re nagyon fölingerelt a’ kormány ellen. Reusban a’ zendülés zász
lóját Francisco Rellera, egy önkényles nemz. csapat vezére, tűzte főt 
még m. apr. SáGkán. Hiában igyekezett a’ katonai parancsnok elejét 
venni a’ mozgalomnak ; őt magát is megsebesítve , visszavonulásra 
kinszeriték Rellera fegyveresi , kik a’ diadal után vezérestül Tarra- 
gonába m entek, hol tőlük a’ katonaság eleinte ugyan idegenkedett,
’s be sem bocsátá őket a’ városba; utóbb mindazáltal egyesült velők, ’s 
együtt Barcelonába indulónak. —  itt már készen várta őket elfoga
dásra a’ mozgalmi p á r t, ’s még máj. Íjén  fölszólitásokat bocsátott a’ 
népséghez, mellyet azokban a’ tarragonai őrsereg példájának köve
tésire tüzelt. Két nap foganallan volt az izgatok minden iparkodása ;3kán 
este azonban nagy forrongás mutatkozéka’Hamblán (nyilványos sé ta 
téren) összegyűlt csoportok közt. A’ hatóságok rendeléseket tőnek a’ 
kitörés meggátlása végeit ’s a’ nem zetőrség egy részét magokhoz 
vonák, más része azonban a’ néphez csatlakozék. Gikán egészen
kitört a’ láng- , ’s  a’ tanácsház «4« t;>rvór.y pnl..iAr. /.
nagyobb részét is csakhamar elfoglalók a’ zavargók. Mindenütt re - 
mülés v o lt; házak ’s templomok bezáratlak, a’ rendőrök , tengerész 
és őrcsapatbeli katonaság pedig, a’ m ég hű nemzetőrségbeliekkel 
Atarazanas erősség körül sereglelt össze. A’ zendülők halmazokat 
(barricade) készítettek , s őröket állitának föl a szomszéd utezák- 
ban. Tíz óra tájon mintegy 300bul álló csapat megtámadó közö
lök Atarazanast. Midőn az „uj ulczához“ érlek , a’ szabadság ’s 
Jl. Isabella éljenzésével üdvözlék a’ katonaságot, melly azt viszono
zó is. A’ színháztéren elibe lovagolt a’ kormányzó a’ lázongok na k,
’s visszavonulást i arancsola nekik , mire azok lövéssel válaszoltak. 
Akkor a’ kormányzó is lüzeltete, ’s csak hamar vizszanyomá őket 
a’ töm eghez, melly magát erősséggel körülfogó. Pa;reno tábornok 
a’ várost ostromállapotba helyzetinek nyilatkoztató ’s a’ lázongok 
központi csapatja ellen indító fegyveresit. A’ viszonos lődözés folyvást 
egész nap tartott, ’s éjre mind a’ két fél megmaradt előbbi hely zetében. 
R eggelre azonban elszökdöslek az ostromlovak főnökei, ’s igy 
minden további ellenállásnak vége szakadván, a’ közcsend is csakha
mar visszaállolt. Egész sor fölszólitást bocsátottak ki ez nap a’ ha
tóságok , mellyeknek egyikében különös dicsérettel említik az an
gol és franczia tengerészkatonaság ez alkalommal kitüntetett haté
kony munkálkodtál- A’ lázongásban részesült személyek közül 
száznál is több elutazott m ég 7kén Valenciába. Köztök volt a’ vá
rosi törvényhatóság egykori elnöke Bőrrel ügyész is, a’ „gyors 
mozgalom“ egyik főnöke. 6ikán este azt hiresztelék Barcelonában, 
hogy Reusben is ellenpárti visszahatás keletkezeti , ’s ez , a’ főI- 
lengősdieket elnyom ván, ismét visszahelyzé a’ kormány hatóságait. 
—  Az itt (Reusben) kiadott fölszólitásokbul, több lap közli e’ kö
vetkezőt : „Polgárok! katonák! Függetlenségünk ismét kiküzdve ; 
néhány óra elég volt kiragadhatni ama’ kormány kezeiből a’ ha
talmat, melly, miután minket csalódásból csalódásba vezetett, mun
kálkodását az Estalulo-Reálnál ezerszer idomlalanabb és zsarnokibb 
rendeleteknek országos törvényekké avatásával szándékozott vé
gezni. —  De ne hagyjuk elvakittatni magunkat győzelmünk állal; 
óvakodjunk az úgy nevezett mérsékleti párt mesterfogásitól, melly 
szokott political irányához híven; bizonyosan tóduland zászlóink alá, 
hogy köztünk a’ meghasonlás magvait annál jobban elhinthesse. Kegye
tek bizodalmatlanok mind azok irán t, kiknek hazaliusága még 
leggyőzőbb ’s rendithetlenebb hitelű bizonyítványok állal tanúsítva 
nincs; nyújtsatok a' haladéktalan létesítendő hatóságoknak szilárd 
segélyt5 teljesen meggyőződvén, hogy senki sem gátoland többé tite- 
ket a’ politikai ujjá-születés azon nagy munkájában , rnehyet olly 
bátran ’s önfeláldozással megkezdénk. A ’ jeladás m egtörtént; a’ 
szabadság fája ismét föltámasztva; ’s ti, néhány nap m oha egész 
Spanyolországot látandjátok ide tódulni , hogy körűié megtelepül
jenek ; egyszersmind magasztalni fogják a’ cataloniai nevet, melly a’ 
nemzeti iüggetlenség évkönyveiben mindig első soron tündöklőit.

M A G  Y A R- és E  R D JÉ L  V 0  R S Z Á 0.
Ő es. kir. fölsége f. h. 8ki határozatában Haulik G yörgy, 

auraniai perjelt, m agyar kir. udv. Kanczellaria előadó tanácsnokát 
’s a’ t. zágrábi megyés püspökké; ’s ugyanaz napról költ kabine
ti irata által, Vay Ábraháni gr. Marmaros megye főispánját valósá
gos belső titkos tanácsossá dijmenten* (Agram. Zeit.)

F. e. april 26ki határozatában Abaffy W endelin magy. kir. 
tan. ’s Arvamegyeelső alispánját, udvari tanácsossá nevezni; ’s Merte- 
lendy Ignácz Toron tál m egye főispáni helytartóját, m. é. decemb. 
5 3 án  költ rendelésében, udvari tanácsosi czimmel fölruházni mél- 
tóztatott.

Schmidt Antal saskai királyi bányameslernek bogseháni vas- 
hámor-igazgalóvá neveltetése által megürült saskai királyi bánya- 
m esterségre, Rán^onnet-M illez Rajos Adolf b. körmöczi kir. ré 
tegmestert; Polóny György, szoniolnoki kerületi bányabirószék ír
nokát, az alsó magyarországi kerületi bányabirószéknél táblabiróvá; 
s' Marséban József, felsőbieberslolni anyagválasztó-segédet, ugyanott 
anyagválasztóvá ;

A ’mnélt. ni. kir. Helytartótanács Dömötör István nyugalma- 
zása által megürült adóosztály! számvevőségre, f. h. fiókán Ebeczky 
Im re számtanácsnokot nevezte ki.

A’ íiumei kir. korm ányszék, f. é. april £8án tartott ülésé
ben , kolgyári Császár Ferencz keblebeli iktatót, a’ helybeli kir. 
váltó-’s kereskedési törvényszéknél tollvivőnek ; helyette vizeki Tal- 
lian Sándor kir. kormányszéki biztossági lollvivőt ,kórmányszéki ik
tatónak; Susanni József keblebeli fizetéses fogalmazó gyakornokot 
pedig helyébe iktatónak alkalmazó. —

N. S z e b e n .  A’ török szultán május Sikán fényes kíséret
tel a’ tenger felől jőve, ’s a’ Dunán fölevezve, Sziliszlriába érkezeit. Az 
oláhországi vajda, Ghika herczeg , számos bojártól, ’s fő uraktól 
kísértetve eleibe ment ’s kitelhető fénnyel és nagy t is z te le t te l  fo
gadé. Bukarestben e ’ szokatlan látogatás nagy bámulást gerjesz- 
te, nem lévén arra még példa, hogy török szultán illy utat tegyen.

F iu m e , máj. ló é n .  Mint látszik, az évszakok felejtve haj
dani ut jókat ’s haladásukat, a’ szegény em beriség daczára tréfát 
űznek rendeltetésükből. Nálunk febr. elején szép m eleg napok mu- 
lalkozának , mellyek nem csak a’ szerény ibolya kelyhét nyiták- 
meg , hanem a’ ntandola ’s baraezkfák’ bimbait is buja virágzás
nak indítók, ’s a’ déli órákban sétálókat könnyű tavaszi köntösben 
is megizzaszták ; de a nem sokára bekövetkezett éjszaki szelek, 
mellyek martz. 3ika éjjelén rettentő orkánná fajulva törlek váro
sunkra , a’ m ég egészen el nem múlt télre élénken em lékezteié
nek. Nagy-pénteken utezáinkat hó lep te , ’s a’ fiumára - csatornában 

horgonyzó hajókat is elborító, a’ gyula-havasok közti helységekből pedig 
szánon lehete városunkba iram lani, mi e’ tájon igen ritka tüne
mény. K étszer záró -el a’ hófuvat martziusban a’ közlekedést F iu
me ’s Károlyváros k ö z t, ’s a’ szállítások m ég most is gyéren tör
ténnek. Azidén igen kevés szép tavaszi napunk volt, elannyira, hogy 
még azon rövid időt sem éldelhetjük , melly jobb idő-járata évek
ben pár hétig még is tartani szokott. M ájus í Bikán virradóra nem 
csak Monte - M aggiore ’s a’ dalniat bérezek valónak hóval borítva, 
hanem Isztria partjai ’s a’ quarneroi szigetek is csaknem egészen 
a’ tenger színéig hattyúlepelben pompáztak. A’ csepegő szakálla 
Scirocco szüntelen terhes föllegekkel borítja öblünket, ’s a’ májusi 
napot azidén alig láttuk néhány óráig. Rákosink, kik csak most kez
denek a’ martzius óla dúlt náthahurulból üdülni, uj nyavalyáktól 
rettegnek. Milanóbul érkezett levelek szerint ott az epemirígy kiü
tött. —

Hodor Lajos , iktató hivatal ’s levéltár igazgatója, és az e r
délyi kir. udv. kanczellaria árszabója (taxatora), e ’ h. Bán Bécsben élte 
Bűik évében meghalálozo t.

S P A N  Y 0  E 0  R $  Z Á G.
A cortesgyülés folyó hónapi elnökéül, szokott mód szerint, 

május Í jé n  Herost válalaszták, kit a’ kormány jelölt ki, Ü8 szótöbb
séggel , Domenech ellenzéspárti férfiú ellenében. Alelnökké F er
nandez de los Iliost nevezék.

A1 máj. öiki cortesülés Mendizabal számadása fölötti vitatkozásit 
leginkább Catalonia követeinek ellenző szellemű megtámadási tet
ték annyira indulatossá, minthogy a’ ministerium nem egyezett meg 
a’ most nevezett követek kivánatiban , m ellyenek  három főpontja ez 
v o lt: 1 ■) Meer báró , tartományi főkapitány visszahivatása; 2.) a’ 
barcelonai megszüntetett törvényhatóságnak isméti visszaállitatása; 
B.) a’ korábban lefegyverzelt nem zetőrség barcz-eszkőzeinek visz- 
szaadatása. —  Úgy mondják hogy a’ mostani forrongások is főkép e’ 
három pont valósítását tüzék czélul. A ’ korm ány, a tartománybul 
érkezett lázaszló irományokra azzal válaszolt, hogy Jose Rich fö. 
hadvezért , Catalonia alkapitúnyi cziinével föhuházá , nyomban el-
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—  Katonák! tiétek a’ dicsőség, hogy hazánk újjá születik. Eljött 
a’pillanat, mellyben szükség emlékezetetekbe idézni az t; mikép ti 
a’ néplömeg közül vagytok kiválogatva , ’s azt hogy ti a' nép közé 
valók vagytok. Jőjetek ennélfogva mihozzánk, ’s lesznek fönekei- 
tek, kik diadalra vezetendnek; ügyes szolgálatra kész főnöke
itek, kikre nézve sem árulástul sem tapasztalatlanságtul, mellynek 
eddig áldozati valálok, nem félhettek. —  Éljen a’ függetlenség! É l
jen a’ respubliea! Ileus , május 3kán 1 8 3 7 . Pio M ata, Jose Zu- 
lueta. Modesto Púig.“ Őst. Ileob.

A’ hadi hírek közt semmi örvendetes, semmi föltűnő nincs. 
A’ National azt mondja, hogy d. Sebastian, seregének nagy részé
vel útnak indult, az Ebrón átmeneteit megkísértendő. Bizonyos a- 
datok hiánya miatt azonban nem m er a’ hírről kezeskedni. l>. Car
los f. h. ökán ismét visszatért Esteilába, ’s e’ város kerületén mint
egy 3 —-4 mérföldnyi távolságra osztá föl a’ katonaságot. Espar- 
tero S. Sebastianban szemlét tartott az egész hadsereg fölött, ’s 
nagy lelkesedést é.leszte föl benne. Irribaren majd Pamplonában, 
majd Puente la Ileinában van , ’s folyvást harczra készülten tartja 
fegyveresig a’ franczia segédseregnek 6 zászlóalja szinte Pamplo- 
nában’s a’ valcarlosi és argai vonalon van föllállitva, 3 zászlóalja pedig 
Puente la Ileina és Mendigorriában szállásol.

A N G L I A.
Az alsóház május 3iki ülésében többi közt biztossággá ala

kult azon kérdés fölött, nem volna e tanácsos külföldi gabona meg- 
őrlését a’ honban, az isméti kivitel kedvéért megengedni. Robinson 
indítványba hozá: engedtessék meg az idegen gabona m egőrlése és 
vámmentes kivitele, de szükséges óvások mellett, hogy a’ kincstár 
csalásoktól, a’ britt földmivelés pedig veszteségtől ment maradjon. —  
P. Thompson, a’ kereskedésminister, oslromlá az indítványt ’s azon 
kiilönítést tévé, hogy, ha úgymond, a’javaslat az idegen gabonának csu
pán zár alatti egőrlését tárgyazza, úgy semmi ellenvetése; de ha 
a’ m egőrlésnek szabadon kellene történnie, úgy, hogy az idegen ga
bona a’ honival összevegyíttethetnék , vagy kicseréltethetnék, ak
kor ellenzi azt. —  Robinson viszonzá, hogy ő épen ez’ utóbbit, a’ 
kicserélhelést, akarja. Indítványát ennélfogva 1 0 8  szóval 4 2  ellen 
félreveték, valamint O’Connellét is a’ rágalomtörvények kijavítása iá- 
gyében, mi fölött hosszas vita folyt, 55  szó volt 4 7  ellen. Hason
lókép félreveték a’ május 4ki ülésben sir 8 . W halhey által ismél- 
lett törvényjavaslatot az ablakadók eltörlése iránt 2 0 6  szóval 4 8  ellen.

A’ felsőház május 9iki ülésében Glenelg lord gyarmat-mi- 
nister indítványára a’ canadai végzések vétettek fö l, ’s fogadtattak 
el minden szavazás nélkül. Csak llrougham  lord szegült e llen , ’s 
intve emlékezteié a’ házat, mikép Canada mostani állapotja igen ha
sonló Amerika állapotjához a’ szabaditási háború előtt, mellynek kö
vetkezményét az egész világ ismeri. Wellington maga mezvallá, 
hogy a’ tisztviselők tizetésének az alsó canadai törvényhozóház által 
visszatartása rósz következéseket sz ü lt, de m egjegyzé , miképen a’ 
parliament semmi esetre nem hatalmazhatja föl a’ kormányt, hogy 
pénzt vegyen ki a’ status-kincstárból a’ polgári hatóságok fizetésé
re. Azonban a’ kormány szilárd föllépése mulhatlanul szükséges. —

Az alsóházban J. Ouncombe ur indítványt tön az iránt: tö
röltessék el a’ felsőház ama’ szokása, m iszerin t távollevők is sza
vazhatnak a’ szózat átruházása által. E ’ jo g ,  úgym ond, ellenkezik 
az ésszel; ’s most egy nemes lord Parisban tánczolhat, egy má
sik a’ romai farsangban mulathat, a’ harmadik Chinában járhat, a’ 
negyedik tán m égis halhatott már valahol, ’s e ’ képtelen szokás ál
tal a’ parliamentben mégis segíthet megsemmisíteni valamelly nép
szerű rendszabályt, a’ nélkül, hogy az okokat mellette ’s ellene 
hallotta volna. Igen érdekes vita után, az indítványt 12 9  szóval 81 
ellen félreveték. —

A’ westminsteri választásharcz mind a’ két rendű választók 
közt nagy hévvel már megkezdődött. A’ radicálok m eeltingje (gyű
lése) május 2án estve tartalék a’ korona vendégházban, llum e ur 
szivére köté a’ választóknak, mi nagy gyalázat fogna lenni, ha e’ 
városrész követségét valamelly tory kapná meg. A’ választók száma 
mintegy 15 .000 .

Minél inkább közelíte a’ westminsteri parliament-választás ha
tárideje, annál buzgóbban munkáltak a’ harczoló pártok. Május 8án 
Reader hívei hat embert járattak az utczákon, mellyek hárma ki
fordított ruhát viselt, a’ többi pedig rendesen volt öltözve. Mellü
kön felirás volt az utóbbiaknak: ugyan is „Sir Francis Burdett 
minő most.“ (Az angolok ollyan em bert, ki előbbi elveit megta- 
&a(lia > ’s azoktól eláll, „turncoxtnak“ azaz, köntösforditónak ne
veznek) Sir Fr. Burdet barátjai ellenben kék szalagokkal, ( a’ tory 
dicséretesség színeivel) tulságig beaggatott ’s vadászkürtöket keze
ikben tartó férfiakat lovagoltattak végig az utczákon.. Sir Francis 
Burdett hivei közt a’ pártok vegyíilete igen tarkává teszi választási 
biztosságát, mivel magában foglalja az egész főtory és félwhig ár
nyéklatot, Shawtól a’ dublini recordertö l, és Percival ezredestől, 
az orangeférfitól, egész W alterig , a’ Times tulajdonosáig és J a 
mes Grahamig. Egyik whig tagja, Surrey lord, Norfolk hg. fia, ki 
régi barátságból Francis Burdett iránt, ’s mint ellenzője a’ radical 
je lö ltnek , katolikus létére is Burdett részén van, mint m ondják, 
szégyenlé , midőn a’ szózat-gyűjtéskor Castlereagh lord elszánt to- 
ryval, körjárása közben a’ választók házaiban találkozott. A ’ w est
minsteri választás még a’ családokban is hasonlásokat szül. A’ be
folyásteljes Westminister marquis fiai közül a legidősb, Grosve- 
nor gr. Francis Burdett részén van , mig a’ fiatalabb , Robert Gros- 
venor lord , chesleri parliamenltag félig szeszélyesen irt következő

levelében Leader mellett nyilatkozók: „Mivel,—  ezek szavai a’Leader- 
féle választási biztosság egyik tagjához, —  a’ napi történetek nem 
igen jőnek tudtomra, kérem Önt, tudósítson engem , ki azon Fran
cis Burdett, ki most Westministerért jelenti magát, ’s valljon ro 
kon é egy hasonnevű másik baroneltal, ki ez előtt volt e ’ borough 
képviselője , ’s kinek csípős gúnyai és kifakadásai a’ toryk ’s to- 
ryuraság ellen valaha e’ párt jelölteit a’ hustingstól elijesztek? ‘ Más 
részről pedig Raphael Sándor, kinek választási ügye volt 0 ’Con- 
nellel, Burdett mellett nyilatkozók, míg O’Connell igen hathatós 
•levélben Leader támogatására szólitá. „Jaj , igy ir , Westminster 
büszkeségének, ’s Anglia döcsőségének! (valaha Burdett urat így ne- 
vezge ek). Jaj irland jövendőjének , hahogy a’ tory oligarchiának 
jutott Burdett győzne !“ —  Május 9kén este még egyszer tárták gyü- 
lekezelöket. Burdett baráti az ő lakásán gyűltek össze, hol ismét 
karszékéről tarta hozzájuk beszédeket; Leader hivei pedig a’ koro
na és horgony vendéglőben. Leader arról panaszkodék, hogy ver
senytársa szózat-gyűjtői rágalmazzák őt. „N em  elég , úgymond , 
hogy ők , vagy nejeik sorra járják a’ szatócsokat, ’s kézművese
k e t , ’s azzal fenyegetik őket, hogy elvesztendik Francis em bere
it, ha mellette nem szavaznak, hanem még vallásos érzelmeiket is 
gyanúsítják. Ma egyik szózatgyüjtőm mondá, ők néhány becsüle
tes dissenterhez jővén, azok azt nyilványíták , mikép ők szives ö- 
röm est nekem adnák szózatjaikat, ha Francis Burdett szózat - gyüj- 
tőjitől nem hallották volna, hogy én istentagadó vagyok. “ Május 
lO kén végre fölviradt a’ fontos választási nap. Már korán’sa’t. reggel 
nagy embertömeg gyűlt össze a’ husting előtt, mellyet előbbi na
pon a’ Coventgarden téren fölállitának. Nyolcz órakor mind a’ két 
jelölt választóji pompázva tárták menetüket az utczákon, elől han- 
gászkar, hátul pedig lovagok kíséretében, szokott feliratú zászlók ’s lo 
bogókkal. Leader pártja vörös és fe jé r , versenytársáé pedig bíbor
vörös zászlókat vittek. 1 i  óra után m egjelent Francis Burdett, test
vére ’s G. Sinclaire , biztossága elnöke , kíséretében kocsin, Sz. 
Pál egyház ajtaja előtt, mellynek előcsarnokában a’ baronet a’ vá
lasztás kezdetét bevárá. Félórával később m egjelent Leader biztos
sága is , ’s az alkotvány jobbjánál foglalt h e ly e t, számos szabadel- 
mű alsóháztagtól körülrajozva. Nem sokára Francist zsöllye-széken 
az alkotványra vivék. Mind a’ kettőt zajos tetszéssel fogadák párt- 
hiveik , az ellenzőfelek pedig kábító ordítással. Lecsilapuiván né
mileg a’ za j, a’ főbailiff inegnyitá szokott bevezetésekkel a’ szer
tartást, miután Wood, a’ serfőző, Sir Francis Burdettet jelöltül „m eg
nevezd.“ (nominated) Neve kijelentését lármás kiáltással fogadák, kü
lönböző értelemben, mit csattőgó kaczaj követe, midőn a’ tömegből va
laki azt kiálta: „Csitt, hangyák!“ Cribb támogató a’ kinevezést, de csak 
legközelebbi környezőji hallhatták szavát. T. Jervis, az egyik chesleri 
tag atyja, Simpson által támogatva, Leadert ajánlá (dörgő tetszés-kiál
tás). MostFrancis Burdétte! emelék föl zsöllye-székében az alkotványra 
’s ekkor a’ zaj legfelsőbb pontra jutott. A’ baronet soká nem tuda 
szóhoz jőni, v ég re , miután szűnni kezde a’ lárm a, előadá uj , 
vagyinkább, mint ő mondá, régi politikai hitvallását. Beszéde alatt egy 
ócska felruhát, kifelé fordított béléssel, akasztónak a’ Leader-biz- 
tosság szobája ablakára ; mi nagy kaczajt okozott. Utána Leader 
beszélt, ’s az ő részén látszék a’ többség , de következett napon 
a’ szózat-számitáskor, Burdett nyertes. Ennek isméti megválaszta
tása olly esemény volt, melly minden más politikai érdeket el né- 
mita. Május 12én  adá a’ főbailiff az alkotványról a’ „nyilványitást“ 
hogy Sir Fr. Burdett választaték jogszerüleg W estminster város 
és kerület képviselő tagjává a’ parliamentben. E’ hirdetést a’ nép
csoport, melly a’ té rt, ’s valamennyi ablakot és háztetőt elfoglalva 
tartó, különböző értelmű tomboló lármával fogadó. F ranc is , néhány 
tory- tag kíséretében jelent meg az alkotványon, köszönetét m on
da választóinak pártolásokért,’s szenvedélyesen kitör 0 ’Connel ellen. 
Leader szinte megköszönő választóji fáradozásit; ’s beszédében meg 
nem választatása okait is felhozó, mellyek nyomosbjai imezek : A’ 
gazdagabb ’s tekintetesb loryk megijeszték a’ szegényebb választókat; 
továbbá, számos személyes de nem politikai barátja Burdettnek , kik 
azt igérék, hogy sem legesen fogják magokat tartani, még is m ellet
te szavazott; végre , a’ szabadelinüek nem valónak jól elkészülve a 
választáshoz; mihez járúl m ég, hogy mintegy 2 0 9  választó ellen, 
neki (Leadernek) nyomos kifogása is lehetne. “Egy a’ kettő kö zű i, 
úgymond Leader, bizonyos: vagy Francis Burdett változott m e g , 
bármikép tagadja is , ’s akkor szerencsét kívánok a toryknak e re 
jűk illy öregbültéhez, ’s szerencsét kívánok nekik ahoz, hogy ki jobb 
napjaiban legmérgesb ellenségük volt, most hozzájuk pártola; vagy 
Francis Burdett, mint maga is állítja, nem változott meg, ’s ez eset
ben a’ csakugyan toryknak kelle m egváltoztok. Leader azt is meg- 
je g y z é jh o g y  titkos szavazás divatozván, bizonyosan 1 0 0 0  szótöbb
séggel ő diadalmaskodott volna Burdett fölött.—’Burdett 12én fog
lald el helyét a’ parliamentben, és pedig a’ tory oldalon a’ S tan
ley féle töredék-osztályban.

Az alkanczellár törvény széke előtt május okén Y ork hg hi- 
telezőjire nézve igen fontos kérdés került vitatásra, m inthogy II. 
Tayler, B. Stepfenson, mint a’ hg. végintézet teljesítőji, védelm e
zik a’ hg. igényeit Cape-Breton sziget arany- ezüst- és rézbányáira. 
A ’ dolog egyedül a’ korona eredeti adomány-levele m egfejtésétől, 
’s a’ hg. állal később e ’ javaknak Rundel és Bridge uraknak bor
be adósától, vagy is azon kérdés elhatározásálul függött: valljon Ca- 
pé Breton kiegészítő része e Skólziának, vagy nem ? E ’ kérdést 
az ítélet igenzé, mi által e’ bányák, mellyek évi jövedelműi 3 ,0 0 0  
font sterlinget hoznak, a’ hg. közvagyonához lógnak kapcsoltatni, s
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jgy már most követléseik teljes kielégítését várhatják a’ hitelezők. —  
ü g y  angol utazó, ki nem rég adá ki üli naplóját, (mellékesen legyen 
m egjegyezve, hogy az újabb angol utazók nagy része sem igen 
finom, sem igen elm és) a’ német asszonyok lábait olly otrombáknak 
állítja, hogy ő so k á ig ’a lábtyúk alatt csizmákat vélt általuk hordatni.

Rescind Rey, ottoman követ a’ londoni udvarnál, május 5én 
lakásán a’ Regent parkban, utólszorada ünnepet őfölsége a’ szultán szü
letésnapja tiszteletére. A ’ társaság ezúttal az Angliában tartózkodó 
török kereskedőkből’ s ’ több a’ török követtel barátságos viszonyok
ban lévő angolokbul ’s idegenekből állott. —  Rath lakosi e ’ napokban 
gyűlést tartottak. OkVictoria hgasszonynak'victoria parkban azonnapon, 
mellyen nagykorú leend, emléket szándékoznak emelni. Lyndhurst 
lord Parisból ismét visszatért Londonba. Leánya, kinek megbetegülése 
miatt siete Parisba, még elindultakor is olly veszélyes beteg volt,hogy 
felgyógyulásához kevés rem ény vala; ’s későbbi tudósítások szerint 
csakugyan m égis halt. —  Londonban a’ legjelesb házak egyike, mel* 
lyek Keletindiába kereskedtek, Marjoribanks és társasága névjel alatt,
4 0 0 ,0 0 0  font sterlinggel megszűnt fizetn i; azaz: megbukott.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ követház május 8iki ülésében a’ belhoni czukorgyártást 

lárgyazó törvényjavaslat megvizsgálására kiküldött biztosság tudó
sítását olvasók föl. Ebben az adóztatás helyett azt javasolja a’ biz
tosság,hogy a’ gyarmati czukor vámja lejebb szállíttassák. Lzáltal ugyan 
a’ czukor-fogyasztás szaporitalván, a’ gyarmati czukor a’ honival leg
inkább mérközhetik, ’s a’ kincstár sem szenvedend kárt. Ha a’ bel
honi czukorra adót vetnének, a’gyarmati czukor olcsóbb, kelőbb nem 
lenne , ’s ez csak kedvezés volna a’ gyarmatnak, Francziaország fö
lött. A’ vám-leszállitás ellenben a’ gyarmati czukrot olcsóbbítja, ’s 
ezáltal annak fogyasztását neve li; de nem árt a’ honi czukorgyár- 
lásnak is, mert ezt eléggé biztosítja azon nyereség , mellyet a’ gyár
tott czukorból rem éli, ’s minden bizonnyal nyerni is fog o tt , hol 
ennek gyártása erőtetésbe nem kerül. Ha pedig a’term esztő nem lesz 
kénytelen czukrát olcsón árulni: jól meg fogja a’helyet választani, 
’s olt állitand gyárt, hol az magosabb ár mellett is főn állhat.

A’ párisi lapok a’ krály  állal hirdetett közbocsánatra nézve há
rom részre oszlanak : a’ tierspártiak (Temps, Constitutionnell, Char
te és Jour, des Débats) m agasztalják; a’ National, Courrier Fran- 
(j'ais, Ron S e n s , ’s M essager ellenben hijányosnak tarlják, mi
vel csak azokra terjed , kik jelenleg börtönökben ülnek, ’s nem a- 
zokra is, kik börtöneikből megszöktek, '  agy makacsságban elmarasz
taltak , ugyszinte a’ szabadon bocsátottak rendőrség alá tételét sem 
helyeslik. A ’ M essager mindazáltal állítja , mikép a’ közbocsánat 
azokra is ki van terjesztve, kik megitélteltek ugyan , de a’ börtön
ből m egszöktek, mint például Cabetre, azokra azonban , kik makacs
ságra elmarasztaltak a’ közbocsánat nem terjedhet ki, mert rajok nézve 
a’ megkegyelmezés joga nem volna törvényes. A’ doctrinair lapok 
kem ényen kikelnek a’ rendszabály ellen, ’s csak a’ gyengeség cse
lekvését akarják benne látni, melly távol hogy a’ pártokat lefegy verez
ze , inkább azok m erészségét öregbíteni fogja. —

A’ Temps inti a’ makacsságban elmarasztott szökevény poli
tikai vétkeseket, hogy hirtelen lépéseket ne tegyenek , mivel elle
nük minden törvényes alakosság végre fog hajtatni, ’s mivel a’ pair- 
kamra csak legközelébbi éves ülésében alakuland pairszékké elíté
lésükre , következőleg ha most jelentenék m agokat, minden bizony
nyal ö t— hat hónapi fogságot kellene kiállaniok. Garnier Pages, 
deC orm enin , és F. de la Menais aláírást nyitónak a’ kegyelm et nyert 
politikai elitéltek legnyomasztóbb szükségei pótlására.

A’ doullensi statusbörtönből a’ közbocsánat következtében 
53  politikai elitéltet bocsátónak szabadon. A’ m egkegyelm ezettek 
jövendő tartózkodások helyét kijelenteni köteleztetvén,többi közt Ra- 
ure Lyont választó jövendő lakhelyéül,mire tudtokra adaték, hogy Lyon 
Paris, Marseille, Rordeaux, Nantes,Toulon, Rrest, ’s még néhány város 
kivételkép tekintendő, mellyekbe menniök tilos. Reaumont tan ár, 
az ismért angol, vonakodék megmondani, hogy hova szándékozik, 
mondván, hogy ezen föltéttel a’ várból nem is távozandik. M iért is 
m ég ugyan az napon postakocsira tétetvén ,két rendőr kíséretében Ca- 
laisba viteték , hol Angliába vitorlázó hajóra keile szállnia- L e
hetséges, hogy saját szándéka is az v o lt, de csak nem akart kö 
szönettel tartozni a’ kormánynak.

Beszélik , a’ kormány rávette M euniert, hogy száműzése tiz 
évét ne a’ szárazföldön töltse , ’s ezen esetre segélyt is ígért neki, 
’s hogy ez az egyesült statusokat választó lakhelyéül, hova őt sta
tushajó viendi. Úgy hiszik, május őkén fogja elhagyni Parist. —  
A ’ Gazetteben következőt olvashatni: „ X  Károly ministerei, Polig- 
nac, Peyronnet, Chantelauze , és Guernon Ranville urak a’ közbo
csánat által visszaadattak a’ szabadságnak. Noha valósággal nem 
statusbörtönben voltak, törvényesen ’s törvényszékiesen mégis ab
ban lenni gondoltattak, minthogy lakhelyükre elküldetésök csak i- 
deiglenes, ’s egyedül igazgatási rendszabály vala. Megszabadulások 
fölött legkisebb kétség sem támadhat.“ -—

A’ iközbocsánat által megkegyelmezett és szabadon bocsá» 
tott politikai vétkesek számát 1 6 9 re  teszik.—

A’ Bon Sens azt mondja, hogy Montalivet ur kinyilatkozta
tó , mikép a’ hírlapoknak adni szokott segélyek az ő osztálya pénzei
ből május itő l fogva minden kivétel nélkül megszűnnek. —

A ’ dalszínházban ez utóbbi napokban a’ lyoni szegény mun
kások javára adott tánczm ulatságból, mellyen Orleans és Nemours 
hgek huzamos ideig mulattak, 8 0 ,0 0 0  franknál több jött be tiszta

jövedelműi, kevés nappal előbb pedig egy hangverseny, u g y an é ’ 
czélra 3 0 ,0 0 0  frankot gyümölcsözött. —

Londonban Correggiotól egy Magdolnát találtak fel é le t
nagyságban, mellyet a’ Spectator művészet rem ekének nyilatkoztat. 
Annak fösvény birtokosa A therstone ur, ki azt zsibárostul néhány 
guineéért vásáriá. A ’ britt nemzeti képtárban nincs hozzá hason
lítható műremek.

A’ Cassatioszék elhatározta , hogy a’ T em ps, a’ Journal 
des Débats, a’ Paix, és a’ Gazette, vagy ujonta megnagyobbított 
alakjokat megkisebbítsék , vagy kétszeres poslabért fizessenek; mi, 
például a’ Journal des Débatsra nézve évenkint 1 1 0 ,8 0 0  frank- 
nyi költségszaporodás volna. A’ Tempsra nézve a’ költség még 
nagyobb len n e , minthogy a’ törvényesen legnagyobb alakot már 
1 8 3 0  óla átlépte. —  Több hírlap állítása szerint egy afrikai inté
zetet szándék Algierban alapítani, az egykori aegyptusi intézet 
mintájárá. •—

A ’ híres Henri Fonfréde hihetőleg elveszett. Mióta Paris
ból Bordeuxba visszatért, senki sem tudja hollétét, még a’ M e
morial Bordelais sem közöl többé tőle csikkelyt.

Gregoire, a’ megholt püspök, a’ franczia Academiának 1 0 0 0  
frankot hagy ott egy jutalomirásra azon kérdés fö lött, miért hogy a’ 
nem zetek a’ tudományokban ’s a’ felvilágultságban gyorsabb előha- 
ladást tettek , mint a’ gyakorlati erkölcsiségben. —  A’ felelet nem 
n eh éz , ’s igen rövid ; —  mórt a’ tudományokban ’s felvilágultság
ban előhaladás az embernek csak eszét, ’s így egy részét, a’ gya
korlati erkölcsiségben előhaladás pedig a z e g é s z  embert érdekli, 
’s azért az önzéssel egyenesebb tusába jő. —

A’ Saint Germain l’Auxerrois egyház, melly az 1 8 3 1  fe
bruárban olt elkövetett dúlások óla be volt csukva, az istentisztelet
nek ismét megnyittaték. A’ Moniteur május 13án közli eziránt Bar- 
the u r , a’ jog  és istentisztelet • ministernek a’ királyhoz intézett 
’s az által elfogadott tudósítását. A ’ Moniteur szinte e ’ napon 
je len ti, hogy Magnin u r , az eddig saint germain 1’ auxerroi- 
si lelkész , kinek igazgatása alatt történtek ama pusztítások, a’ pá
risi érseknél elbocsátását benyújtó, ’s helyébe május 1 4 é n , ki
rályi rendelés Demersont nevezé ki plébánossá. —

N É M E T O R S Z Á G .
A’ müncheni követkamra május 9ki ülésében a’ kérelm ek fö

lölti biztossági tudósításokat olvasók föl. E ’ kérelm ek közt főfigyel
met érdemlett egy több követtől aláíróit, mellyben a’ Duna tökéle
tes szabályozását sürgetik. A ’ kérelmet maga a’ biztosság is ajánló, 
a’ megkivánlató költségeket a’ folyó kiadások csökkenéséből gondol
ván vehetni. E ’ tárgyat többen is pártolván, Mair kii\ biztos ’s minisler- 
tanácsos je len té , hogy a’ kormány e’ tökéletes szabályozás élőmun
káit már m egtéteté , mellyek szerint az egész munka 3 ,5 0 6 ,1 3 0  
forintba fogna k erü ln i; olly szabályozása pedig , melly a’ Dunából 
a’ gőzhajózás mostani leglényegesb akadályát háritná el, 1 ,5 0 0 ,0 0 0  
forintba kerülne. A ’ kamra nagy többsége teljes szabályozás mellett 
nyilatkozván, a’ kérelm et az illető biztossághoz utasítók. —

Hannoverai lapok következő igen kétes vigasztalással báto
rítják a’ lelkész-jelölteket : „Midőn egyik nyilványos lapban mondják, 
mi szerint Hannover consistoriális kerületben 3 0 0  lelkész-jelölt ta
lálkozik, lelkészi hivatalra várakozó, mig évenkint legfölebb csak 
3 0  hely ürül meg, a’ jelölt urak azzal vigasztalhatják (?) magokat, 
hogy dolguk még nem olly igen rósz lábon áll, mint ama’ honfitársaiké, 
kik újabb időben hivatalos pályát választónak , m ert a’ hannoverai 
stótus-névkönyv 2 8 0  számfölötti hivatalos ülnököt ’s jelöltet foglal 
magában, kik közül a’ legifjabb, ha mindjárt évenkint 1 4  üresség 
adná is elő magát, csak 2 0  —  h ú s z  —  év múlva juthatna fizeté
ses hivatalba.“

Francziaország dicséretes példáját a’ takarék-pénztárak fölál
lításában már Bajorország is követé, irántuk a’ követkamra egyik ülé
sében következő érdekes nyilatkozást tőn Mair ministertanácsos ’s 
kormány-biztos: „Uraim  ! A ’ kormány a’ takarék-pénztárakat az er- 
kölcsiség leghatalmasb rugójának isméri , ’s keletkezésük óta kitű
nő figyelmet ford íla rajok. Takarékpénztárak főleg városokban szük
ségesek, hol a’ cselédség, m esterlegények ’s egyéb szegényekezáltal a’ 
helyzetűkhez illetlen költségektől visszatartatnak; szükségesek azon
ban falun is. Minek következtében küldöttséget bíza meg, azon kérdést 
m egfejtendő!: mikép lehetne eszközölni, hogy cselédek ’s mester- 
legények, azon helyeken, hol laknak, legcsekélyebb mennyiségű m eg
takarított pénzöket is sok idő ’s költség nélkül valameliy takarék- 
pénztárba tehessék ? •— ’s a’ t.“ —

Hamburgból írják, hogy az említettük angol csaló, J . Low ther, 
ki most a’ helybeli fékházban ü l , büntetés-idejének kiállása után szé
gyenkőre (pelengérre) itélteték, melly ítéletet följebbvitel után a’ 
tanács is helyben hagyott. E ’ veszélyes ember bizonyos csalók czim- 
boraságához tartozik, kik különféle alakban a’ szárazföld fővárosit 
választók csinyaik színhelyéül. Állított nő jét, Aglae Iíu p ré t, szin
te megcsaló. E z Parisban fehér-ruhaárús v o lt, ’s mint mondják, igen 
szép kellemes leány. Low ther Parisból elutaztakor egy bankutal
ványt adott neki, mellyet ő anyjának ajándékozott, ki azt beválta
ni akarván, elfogatott, ’s tán még most is börtönben ül.

A M E R I K A .
Rio Janeiróból február 3 3 ró l azt Írja a’ Globe, hogy a’ 

kormány ott igen népszerű, ’s minden, ministeriumot megbuktatni 
ezándékozó törekvést megsemmíte. A ’ rabszolgakereskedés folyvást 
rémítő kiterjedésben divatoz; szomoritó tettdolog, hogy a’ legkö-
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zelébbi tizenkét hónap lefolyta alatt k i l e n c z v e n  e z e r  rabszol
gánál nem kevesebbet vittek Brasiliába.

A ’ Morning Chronicle philadelphiai levelezője mexicoí la
pok után igen komor rajzát adja e’ tudatlanság ’s babonába m é
lyen m erült,’s anarchia állal szétdúlt ország állapotának. Martz. 9 én a ’ 
kormány az általa veretett rósz rézpénz névbecsét rögtön csaknem fe- 
lényire szállitá, miállal, minthogy az több millió értékű volt, a’ szegé
nyebb néposztály, mellynek kezei közt szokott az illynemü pénz 
legnagyobb része forgani , föllázadt. Pór csoportok lepék az u t- 
czákat ’s téreket, ’s azon kiáltással gyűltek össze a’ kormány-pa
lota előtt, hogy éhen kell veszniük , ’s általányos fosztással fenye
getőztek. A’ hatóságok katonaságot állitának k i,’s a’ népet puskalövé
sekkel űzetek szét; de nem sokára újabb csoportok gyülekezének, 
’s dühöket az idegen (franczia, angol, éjszakamerikai) kalmárok 
boltjain íöltéks kiknek, nem lévén eszközeik a’ zárt rakhelyekbe 
törhetésre, ablakaikat verék be ; mit a’ katonaság nyugottan elnézett. 
Néhány nap után e ’ jelenetek megújultak ; de akkor a’ katonaság 
közbejárult, ’s több rendháborítót megölt. A’ inexicoi ’s pueblai 
pórság tán legroszabb földtekénken, ’s gyülölségét az idegenek 
ellen a’szerzetesek még inkább tüzelik, úgyannyira, hogy az utolsó 
tudósitás elindultakor (martz. I8án) igen gyászos következmények
től rettegtek. Hírlik, hogy a’ sergek Bustamentet dictátornak akar
ják kikiáltani. Más tudósítások szerint ellenben a’ népkedvezés ismét 
hatalmasan Santana felé fordult, ki Margo del Clavo mezei lakán 
él,m int látszik, minden politikáiul távol maradni akarva; mondják a - 
zonban, hogy tűkön telhetlen becsvágya minden rugóját mozgásba 
hozá. Állítólag leginkább Veracruzban számlál sok párthívet.

Ujyorkból,, W estmínster“hajóapr. ü lrö lism ét szomorú híreket 
hozott a’ pénzszükségről ’s a ’ kereskedés fenakadásáról. A’ hírla
pok e’ bajt a’ kormány bank iránti politikájának tulajdonítják, mi 
által Jackson tábornok utódja, van Buren politikája, e ’ kereske
dési tudósítások szerint, sokat veszte népszerűségéből. — A’ Lynch 
törvény nevezet alatt az egyesült statusokban gyakorlott nép-jogá
l lá s n a k  újabb időben ismét két példáját említik ottani lapok. M em
phisben, Tennesse statusban, bizonyos elvetemült ném ber, egy 
tisztes özvegyet bikacsökkel űzött az ulczán, mivel az oda nyilat
kozók, hogy egyik szolgáját általa gyanítja elrejtettnek. A ( tö rté
net nagy lármát okoza , ’s a’ nép , nem akarván bevárni a’ szokott 
hosszadalmas törvényes eljárást, földig lerontá a’ vétkes házát; a- 
zonban, a’ házból lődöztek, ’s több ember megsebesült, tíz  által 
az elkeserültség még inkább növekedék, ’s nyilványos gyűlésben 
elhatározák, hogy a’ vétkeseket csónakban, evező nélkül , a’ Missi- 
sippi közepére tegyék , mi valóban meg is tö rtén t!—■ M ansíieldben, 
egy ismerősit látogató middletowni asszonyt álruhás férfiak erősza
kosan kiragadák a’ házból, ’s bekátrányozván pöhölybe hengeriték, 
melly állapotában aztán elhagyák ; ’s ez egyedül azért történt, mivel 
erénye iránt gyanakodtak !

Pd.

S tatuspapírok különböző országokban. 2 ) franczia sta
tuspapírok. Hajdan Francziaország nyilványos adóssága sokkal fel- 
mulá Angliáét. X lVLajos halála után ugyanis 3 1 1 1  millió livreig mint
egy 9 0 0  millió porosz tallérig) em elkedék, holott Anglia adóssá
ga alig tőn összesen 3 0 0  millió porosz tallért (-15 millió font ster
linget), most ellenben Anglia adóssága sokkal meghaladja Franczia- 
o rszágét, melly utóbbi azonban már nem is tőkeértéke után szá
mítja adósságát, hanem csak az évenként fizetendő kamatok szerint, 
s igaz szempontbul tekintve a’ dolgot , csakugyan ez a’ czélszerü 

számítási mód, mivel az em lített két o rszág a’ fölvett tőkék visszafi
zetésétől már egészen fölmentekezett ’s csak kamatfizetésre köteles. 
Az angol statuspapírok az iszonyú adósság ellenére is keresetteb
bek, mint Francziaországéi, mivel Anglia nemzeti gazdagsága sokkal 
rnagasb fokra jutott, mint F rancziaországé, ’s nem ment annyi hilel- 
rontó pénzügyi munkálaton keresztül. Ugyanis mindjárt XIV Lajos 
halála után egy harmaddal önként lejebb szállitá a’ kormányzó hg 
az adóssági tőkét kamatostul, anélkül, hogy eziránt a’ hitelezők e- 
gyezését m egnyerni iparkodott volna, ’s még «’ csökkentett kamato
kat sem fizeté rendesen. E ’ zavarban lépett föl Law  skót tervkoho
ló 5 ’s csalfa cselek által még százszorosán növeszté a’ zavart. A’ 
nagy zendülés pedig darab időre minden adóssági követelésnek 
véget szakasztott ’s a’ kamatok becsét annyira sü lyeszté, hogy , 
midőn Bonaparte Aegyplusban küzdé harczait, száztól öttel kamatozó 
status-kötelezvények 1 0 ,  5 ,  sőt 3 frankon is keltek. Végre lTBsiban 
uj rendezést nyert a’nyilványos adósság az által, hogy megsemmisíttet- 
vén a’ kivándorloltak követelései, az egész mennyiség, kamatbe- 
csének egy harmadára szállíttatott le , ’s m egerősített harmadnak 

tiers consolidé —  nevezteték , ’s ez alkotja most a’ k e res
kedésben forgó statuskamatok nagy részét. Föl van ez adós
ság osztva folyvásti alapított kamatokra —  perpetuirliche fun- 
dirte R en ten —  ’s nem alapítottakra — nicht fundirte; — mellye- 
ket azonban egyenlő pontossággal fizete a’ kormány egészen az utol
só háborúig, midőn több kamatfizetés elm aradt, ’s ezeket aztán 
száztól öttel kamatozó újabb kötelezvényekkel elégité-ki. E ’ köte
lezvények ,jUeeonnaissances de liquidation“ név alatt forognak a’ 
tőzsér-világban; egy részük azonban már beváltatott. A ’ kamatfize
tések s egyéb munkálatok rendezete sokban hasonlít az Angliában

gyakorlotthoz, mennyiben az, alapított kamatokat érdekel. Mind ez 
az úgy nevezett nyilványos adóssági nagykönyvbe —  Grand livre des 
defies publiques —  iratik, melly az angol bank könyvei mintájára 
készült. Minden kamat- kötelezvény-birtokosnak egy különös lapja 
van e ’ könyvben, minden egyes követelésre nézve. Minden beírás
nál előfordul; i )  a’ tulajdonos kereszt - és családneve; 2) a’ neki 
járó kamat; 3) a’ sorozat szám a, mellyhez az tartozik ; 4) a’ leg - 
közelébb fizetendő osztalék határideje; 4) a’ beiratási szám ’s nap
jegyzék lapja. E gyes személyek 50  franknál kevesbet nem Írhatnak 
b e , melly szabálytól egész községek vagy testületek m entesek.Illy 
beírást eladni szándékozó vagy m aga, vagy törvényes meghatal
mazottja, tartozik nyilatkozást tenni aziránt a’ kincstári kam ránál, 
mellynek valódiságát egy pénztőzsérrel kell bizonyittatni, ki aztán érte 
5 évig felelős marad. Eladás nélküli átiratások azonban a’ tulajdonos 
nyilatkozása mellett is, minden egyéb külforma nélkül, m egtör
ténhetek. Ha az végrendelet vagy ajándék következtében történik, 
jegyzői hitelesítés előmutatása által eszközöltetnek. Az 5 -  évenkén
ti kamatozások osztalékit martz. 22.  és sept. 22én  fizetik, nyugtat - 
vány mellett. Az osztalékokat nem csak Harisban, hanem a’ tar
tományi várasokban is fölvehetni a’ fő pénztárnokoktul , ha ez iránt 
a’ jelentés jó előre m egtörténik, hogy az még annak idejében tu
dathassák a’ nagy adósságkönyv igazgatójával. Egyébiránt, ki járan
dó osztalékját akadályok miatt személyesen föl nem vehetné, azt 
törvényes fölhatalmazottja által is kézhez veheti. E zen m egerősí
tett ő-~ beírásokon kívül még következő slaluspapirok forganak 
Francziaország kereskedésében: 1) a’ már fönemlített elismért kö
telezvények —  Reconnaissances de liquidation — , ’s ezek kétfé
lék , t. i. 1 0 0 0  sá rg a , 5 0 0 0  kék ’s 1 0 ,0 0 0  frankosak veres pa
p íron , ’s törött számuak fejér papíron, m tlly utóbbiak közönsé
gesen l °tel olcsóbbak az előbbieknél. Az illyes fejér kötelezvé
nyeket mindig fölcserélhetni sárgákkal ’s hogy el ne veszszenek, sza
bad a’ kincstárba letenn i, honnan kimetszett tértetvények —  re- 
cepisses a’ talon — mellett visszakaphatók.— 2) Bankrészvények. 
9 0  ezer darab illy részvény kering a’ kereskedésben, ’s minde
gyik \ 2  ezer frankra van Írva, melly után évenkint bizonyos osz
talékul 0 0  frank jár. Azon kamatot meghaladó nyereség két har
madát is a’ részvényesek húzzák. Ha a’ nyereség nem elég a’ 
félévi bizonyos osztalék-kifizetésre, akkor azt a’ tartaléktőkéből 
pótolják, melly a’ fölösleg-nyereségből gyűl. E ’ részvények, a’ 
megkívántaid óvatok m ellett, szabadon eladható papírok. 3) P á - 
ris városa kötelezvényei. A’ tömérdek községi adósság lefizetheté- 
sére 1 8 l6 b a n  engedelm et nyert a’ párisi helyhatóság másfél mil
liónyi évenkinti kamatozás alakítására , hogy eladása által adóssá
git kifizethesse ; az eladás azonban ama’ szerencsétlen időkben nem 
akarván sikerülni, a’ város fölhatalmaztatott, 3 3  ezer darab, ezer 
franku kötelezvény kiadására, olly föltétellel azonban, hogy az azokat 
előmutatóknak Rá év alatt fizettessenek vissza. E ’ kötelezvények 
évenkint 6£ kamatot hoznak , m ellyet minden évnegyedben fizet
nek ki. A ’ kamatfizetésben részesülőket pedig sorshúzás határozza el. 
A ’ kihúzottak m ég 5 —  2 0  ezer franknyi nyereségben is részesül
hetnek. 4) Hidrészvények, —  Actions des ponts. —  E zeket egy 
társaság adá ki, melly t. i. a’ Szajnán 3 hidat épített; állnak pedig 
3 7 8 0 ,  ezer franku darabból, ’s részletesb megnevezés nélkül csak 
általányosan a’ mindenkori birtokosakra írottak. Az évenkinti osz
talékot a’ részesek közgyűlése határozza e l, melly a’ hidak jöve- 
delmezésihez sza b a tik ,’s \ 0ot kivevén , az egészen fölosztatik; e ’ 
harminczadot pedig részint a’ hidak föntartására, részint az 1897- 
ben történendő részvények beváltására félre teszik. Van ezeken 
kivül még sok részvényes ’s biztositó egyesület, mellyeket m el
lőzvén, csak azt tartjuk említendőnek, hogy 5) Parisban egy le 
téti p én z tá r—  Caisse des dépöts et consignations — is találtatik, 
mellyben készpénzt, vagy Francziaország bankjegyeit 3£  kamat
tal jutalmazzák, ha 3 0  napon túl a’ pénztárban hagyatnak. A’ le 
tett pénzt a’ kötelezvény visszaadása m ellett, mindenkor kivehetni.

G A B O N A Á R  Vidéki városink piacain; pozs. mérője váltó gar.

Máj. 1 lén Ungvár 
,, i 2én IV.Becskor. 
, ,  l2én  Arad 
„ isán Pécs 
„ i3án Baja 
,, i(ján Debrecíen 

apr- 17én Miskolc/.
,, 18'án Mosony
,,  1 8 Losonc/.
,, 20;'n Szeged
„ 26:UI fe st .

b ú z a 1 k é t s z e r . ro z s á r | » i z a b 1 k u k u r ._ k ö le s

8 4 —SO 1 7 2 — 70 | 5 8 - 54 1 46  — 42 ! 3 4 —30  | 90— 87 | —

8 0 — 70 1 6 5 — 55 j - 1 50 1 4 0 —35 | 60 1 -

80 1 71 1 68 1 50 1 4 8  | 72 l -

70— 60 1 55 | 55 1 - 1 30 | 65 1 -

73 — 67 1 57— 47 | 47 1 43 1 29 | 67 1 -

n o — 105 1 75— 70 | 65 — 55 | 45  — 4 0  | 50  | 75 — 60  | 1 1 0 - 1 0 0

1 0 0 — 80 1 6 5 — 58 | 56 — 50 | 4 0 — 35 | 3 4 -  30 | 80  — 70 | 2 40  - 2 0 0

104 — 58 ! 55 — 44 | 4 8 - 42 | 42  — 40 | 3 5 — 29 | 8 0 - 70 | -

SO— 70 1 -  1 4 7 - 45 | 4s — 40  I 25 | - -

85 — SO 1 65 - 6 0  | 60 1 45 1 4 0 -  35 | 8 0 — 70 | 90

86 1 65 | 53 1 45  — 4 0  | 3 4 — 33 | 73 — 60  | —

S ? É N Z K E L E T :  B écs, május 23kán 5 pCtes s at. köt. 105 l / 5 ;  4 pCenles 
100; 3 pCtes 75 3/8 5 1834ld 500 fi tos kölcsön 571 1 f i i  bécsvárosi 2 1 f i
pCtes -köt. 0(J- 1/8-

D U N  A V I Z  - Á L L Á S :  Május 25kcn : 13' 7" 6 '"  2fikán : 13' 10" 0-'" 27kén

14' 0" ti-'"
L O T  T E  K I A. Budán május 24kéu: 9- 42- 20- 4- 69- 

Becsben máj. 2-lkén: 14- 90- 7<i- 84' 49-

Szerkeszti H e I m e c t  y — Nyomtatja B e i m e l .



43. Hz tim
IPecit, szerd a JELENKOR. 1*37.

TlájiiN 31.

P O G L A L A  T : Magyarország (kinevezések ; sopronyinegyei közlemény: büki ’s beői égés ; csepregi pünkösti királyság; gőzhajó-járat; különféle ; változások a ’ cs. k. had
seregnél; ni- t. társ.; kain. tud.) Portugália (az ország roszabbuló helyzete; cortesgyülési végzemény; nemzetőrségi ellenmondás és összesereglés.) .Spanyolor
szág (hadiviszonyok; a’ christinók győzödclincskednek , Evans és Espartero alatt; d. Sebastian hátrálása; Irribaren előnyomulta; tartományi viszonyok; reusi 
határozat ’s fölirás az igazgató királynéhoz ’s a’ t.) Anglia (alsó- ’s felsőházi munkálatok; Burdett választatási szótöbbsége ’s a’ t.) Franeziaország (Orleans hg 
menyekzői ünnepélye.) Schweiz. Német-, 'L’örök-’s Oroszország (vámrendeletek.) Amerika (egyesült slat, díjfizetések.) Elcgyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizúllás.

xVI A G Y A H 0  It S Z Á G.
0  cs. kir.fölsége f. h. Siki határozata állal Najmayer Fe- 

renczet, a’ magyar kir. udv. kamra tiLoknokát, kamrai levéltár-igazga
tóvá, tanácsnoki ranggal ’s ülési és szavazási jo g g a l; Reell Imre b. ed
dig tiszteletbeli helytartósági tanácsnokot, Almásy Móricz gr. ma
gyar kir. tanácsnokot ’s a’ magyar tengermelléki kormányszék első 
táblabiráját, Torkos Mihály, Mosony niegye első alispánját, ’s An- 
drássy József magy. kir. udv. titoknokot, magy. kir. helytartósági 
tanácsnokokká; az utóbbi helyébe pedig Zirly Károly, magy. kir. 
helytartósági titoknokot, a’ magy. kir. udv. kanczellariához titoknok- 
ká, rendszeres évdij ’s lakbérrel, továbbá, f. h. 11 ki rendeletében, 
Duschek Ferencz előléptetése által megürült udv. titoknokságra a* 
magy. kir. kanczellariánál, Zsedériyi Eduard számfeletli udv. tilok- 
nokot, ’s Nagy Lajos udv. fogalmazót, fizetéses ’s egyszersmind 
elnöki, de számfeletti udv. titoknokká;

V égre , Szőgyényi Lőrincz magy. kir. kamrai titoknokot kam
rai tanácsnokká; Kálosy Jó z se f , fizetéses, ’s K eszler Ján o s , fi
zetésiden  fogalmazó gyakornokokat, szinte a’ nm .m . k. udv. kam
ránál, tiszteletbeli fogalmazókká; Pauer Ferencz nyugalmaztatása ál
lal megürült kir. kam., pénztárnoki hivala ra pedig Hűber Endre, 
eddigi pénzlártisztet a ’ kir. kam. fő-lizelőhi\ atalnál, nevezni inél- 
tőztatott. —

A. m. kir. udv.kanczellariaf.il. Ü£én, Xaményi István keb- 
lebeli fogalmazó gyakornokot, valóságos udv. fogalmazónak al- 
kalmazá. —

A' nm. m. kir. udv. kamra Preyszler János pécsi sóárno- 
kot a’ szegedi sóhivatalhoz saját kértére ellenőrré ; Hlatky István 
sóirnokot ellenőrködő sómázsamestérré Poroszlóra; ’s helyette szol
noki sóirnokká Puchlin Antal poroszlai sómázsást ; Balogh An- 
tal íizetéstelen gyakornokot pedig poroszlai sómázsássá nevezte. —

K ü k .  (Soprony vm.) Május ó ik én , az országszerte dühön
gött szélvészkor, helységünk közepe táján gyuladás ütvén ki , min
dent elhamvaszta , mi útjában volt. Ki személyét óhalá is csak 
m eg a’ veszélytől: boldognak tartá magát; m ert az égés olly hir
telen áradt el, hogy néhány perez alatt 4 9  ház lön, pajtáival, gaz
dasági épületeivel ’s eszközeivel együtt a’ bőszült lángok marta
léka. íg y , számos család nem csak hajlékátul, hanem minden va
gyonúiul megfosztatva a’ legkeserübb Ínségre jutott. Számos ügye- 
fogyott, kiknek , a’ rajtokvalón kül semmijük sem maradt, égre e- 
inelt kezekkel fohászkodnak könyörületességért, melly sápadt arezaik- 
r u l , búkönyeiknek legalább egy részét Ielörlené. Támadt ugyan 
rögtön néhány nemesszívü em berbarát, ki enyhítő segélyt nyuj- 
ta e’ nyomorúságban ; de milly m essze van még a’ nálunk egyéb- 
kint is szűk reményű aratás! —  ö  ő falu lakosit hasonló szerencsét
lenség látogató meg, hol f. h. lökén  a’villáin egy jobbágyházba sú j
tott , ’s az omló zápor daczára is 6 olly házat em észtének meg 
lángjai, mellyeket ezelőtt 2 \  évvel is hasonló csapás ért vala. Hir 
szerint G e r e s d e n ,  ugyanez nap , két gyerm eket ütött agyon a’ 
v illám .-C  s e p  r e g e n  a’ pünkösti királyságért ez idén is m egtör
tént szokott mód szerint a’ lóverseny, igen számos minden rendű 
néző jélenlétében. A’ pályázni kívánók ünnepélyesen barna hangá
szok’ kíséretében sikra sz á lk á n , három izbeli futással lörekvének 
az elsőséget kivíni; i ső Ízben M ajor Ferkó tavalyi király , és ne
m es Ferkó közölt derék futás történt; mert együtt érvén a’ czélhoz, 
nem lehetett egyiknek is a’ virágokból fűzött koronát odaítélni, ’s 
igy ismét a’ tavalyi király vivé ki azt fején a’ pálya’ végére. 2oá  
ízben Major Ferkó lova a’ pályatérrül oldalast kitörvén, Nemes 
Ferkó lön nyertes; de a’ 3ik elhatárzó futtatáskor Major Ferkó, 
messze hátrahagyván versenyző társait, újólag kivítta magának a’ 
pünkösti királyság dicsőségét, négy évű pej lován. Mind a’ há
rom izbeli első nyertes külön jutalmat kapott a’ jelen  volt földes- 
urtól, Jankovics Izidor cs. kamarástul; ki a’ fölebb említett büki é- 
getteknek is fejenkint segedelmet nyújtani szíveskedett. Sokszorozva 
áldjon az ég, minden illy nemes szivü emberbarátot \

Apóst, királyunké cs. k. fölsége névünnepén f. h. 30án  minden 
hitű egyházakból buzgó kérelmek emelkedőnek m aga’s népei boldog
ság áért.—  Mandl L ajos, pesti izraelita o rvos, egyetemi tanulmá
nyit végezvén , tudományos utazásra indult, ’s mult télen rendkí
vüli orvosi vizsgálati által fényesen kitüntető magát Parisban. Leg- 
közelébb igen jeles értekezést nyujtabeaz ottani tudom. Akadémiának 
a’ vérben találtató évről (genyedségröl) , ’s ennek mikép eszközöl
hető felfedezéséről , mellyet a’ bírálók egyhangúan dicsérettel hal
mozónak. Hiteles tudósításoknál fogva, fiatal hazánkfiát a’ tudni- 
v ágy ók társasága (société philomátique) már levelező tagul válasz
tó .—  Alkalmunk lévén a’ pesti uj szerkezetű elemi ’s kezdő is
koláját láthatni az izraelita községnek , kötelességünknek érezzük 
megvallani, inikép az intézet valamint belső rendezete úgy a’ ta

nítók ’s tanítványok átlapolja által is igen örvendetesen meglepetünk. 
E z intézetben minden csak emberi érzelem  - gerjesztésre czéloz* 
’s ezt feny íték , szoktatás, tanítás, ’s példa eszközük. Legfőbb 
gondot fordítanak ez’ intézet tanitóji arra , hogy kezeikből ép e r
kölcsű ’s erős szellemű polgárokat nyerjen a’ haza , kik a’ köz
hasznú élet minden lépesőzei in fáradatlannl munkálandhassanak. A 
tanítványok feleletiből meggyőződünk rendszeres gondolkozásukról 
’s örömmel tapasztaltuk , hogy szóejtésüket, a’ fáradságot nem kí
mélő szorgalom ’s gyakorlás hibátlanná lévé. Hitbeni oktatásuk va
lódi socratesi elveken alapul, ’s hő vonzalmat csöpögtet a’ gyön
ge csemeték hajlékony le ik éb e , minden iránt, mi szent, szép, 
j ó , ’s em berszeretet, ipar ’s engedelm esség körébe tartózik. A’ 
próbatéten igen sok hallgató vala je len , ’s megelégüllen ’s illően 
méltányolván az intézet buzgó elöljáróit , távózék a’ szép rem ények
kel biztató tanítványok köréből. —

F. h. 1 9én Grassalkovich hg házészközeivet terhelt kél ha
jó Pozsonybul Pest felé eveztekor a’ hidba ütközvén, egyik azon
nal elm erült, a’ másikat m egm enték. E m ber nem veszté é le té i, 
’s az eszközök nagyobb részét is fölszedék már. ■—

Különféuí. A’ budai német színésztársaság, hetenként néhány mu
tatványt ad, a’ Krisztinavárosban , „ausztriai császár“ fogadóban szabad 
ég alatt; s Iá! ványos, zajos, lőpor-zagú nuitatványit számos közönség láto
gatja.— Utolsóelőtti számunkban a’budai Gém. Bl. szerint említett nagy- 
gyápju-rakhelyt az illető vállalkozók,Ullmann M.előbbi dohány-raktárában, 
föl-dunasoron, a’ deszkásokon túl, fogják megnyitni, hol az eddig alá- 
irott 5000 mázsa gyapjúnál .sokkal több is elférem!. — A’ kőszén tör- 
delékit v. kőszénport, zárai lapok szerint, naponként számosabban kez
dik használni, főleg trágyául réteken, epres-és szőlőskertekben. A’ kö
vetkezmények mindenütt igen kedvezők. Hogy Dalmátország földmivelőji 
a’ természet e’ jótéteményében annálinkább részesülhessenek, az adri
ai szabaditékos kőszéti-bányamiVelő társaság mintegylOOezer mázsányi 
kőszén - töredék maradványit ingyen ajáldja a’ közönségnek. Távolabb 
lakók e’ tördeléket Promina hegyen hamuvá égetik, hogy könnyebben 
elhordhassák, ’s ez alakban sokkal foganatosb használatú is aZ.

G ő z h a j ó i n k r a  nézve a Duna magos vízállása igen kedvező, 
mert sok mellékcsatorna járható lévén, utjokat ig n  czélszeriien rövi
díthetik. Indulandnak pedig junius hónapban : a’ N a d o r Bécsbül Po
zsonyba ’s Pestre:(egy nap alatt) 4. 10. 16. 22.’s28án: Pestről Pozsony
ba ’s Bécsbe: 6. 12. 18. 24. ’s 30án; Z r í n y i  Pestről Zimonyba’s Dren- 
kovára: 5. 17. ’s 29én; Zimonybul P stre: l l . ’s23án Drenkovárul Zi- 
monyba: 9. 2lén I. F e r e n c z ,  Pestről Zimonyba s Drenkovára: 11. 
’s 23án; Zimonybul Pestre: 5. 17. s 29én; Drenkovárul Zimonvba; 3. 
15. ’s 27én. A r g ó ,  Skela-Gladovárul Galaczra:4. 16. ’s 28án Galacz- 
rul Skela-Gladovára: 9. ’s 2lén. P a n n ó n i a ,  Skela-Gladovárul Galacz- 
ra : 10, ’s 22én; Galaczrul Skela Gladovára; 3. 14. ’s 2 6án V F e r d i- 
ii a n d, Galaczrul Konstantinápolyba : 3. 14. ’s 26án; Konstantinápolybul 
Galaczra: 10. ’s 22én. Már i a  D o r o t h e a , Konstantinápolybul Smyr- 
nába ’s Smyrnábul Konstantinápolyba, hetenkint egyszer.—

Változások a’ cs. kir. hadseregnél. Bretschneider Fridrik altá
bornagy s várparancsnok Piacenzában, városparancsnok lett IVÍajlandbari. 
Előléptettek tábornokokká következő ezredesek : Gerliozy József b. Rit- 
kavina 61. sz. gyalog ezredből; Janda Ferencz, lső sz. cszászar ezr. 
egyszersmind várparancsnokká Piacenzába; ’s eichtali Pfersmann Alo- 
iz , Bakonyi b. 83. sz. ezredből. Ezredesekké következő alezredesek: 
Auer József a’ péterváradi 9. sz. gyalog határ-ezredből a’ 11 sz. bánsá
gi második gyalog határezredhez; Becker József, 2 sz. bajor király va
sas ezr. Ferencz fhg 2. sz. vasas ezr.; waldstaetteni Hayeck János , Ba
konyi b. 33. sz. gyal. ezr. egyszersmind Bellegarde gr. tábornagy segé
d e , az ezredben, ’s hivatala megtartásával; falbuschi Binder Vilmos b., 
Luxemburg lovag 7. sz. gyal. ezr. az ezredben; s Thurn-Taxis \ i l -  
moshg, Sándor császár 2. sz. gyal. ezr.Bakonyi b. 33. sz. gyalog ezredéhez. 
Őrnagyokból alezredesekké lettek; Helbig Károly, Baden nhg 5) sz. 
gyal. ezr. egyszersmind gránátos zászlóalj parancsnoka, az ezredben; 
viteczi Supplicatz István , német bánsági 12 sz. gyal. határezredből, az 
ogulini 3. sz. gyal. határezr.; Schőnhalsz György, Ferencz fhg 2. sz. 
vasas ezr, bajor király 2. sz. vasas ezr.; Bőhrn Antal, Hessen Emil hg 
’s Rajna melletti 5 4. sz. gyal. e/r, Mazzuchelli gr. 10 sz. gyal. ezr.;Slar- 
hemberg Károly gr. Bakonyi b. 33. sz. gyal. ezr.; Zschok Lajos b. Lu
xemburg lovag 2 7. sz. gyal. ezr. egyszermind gránátos zászlóalj pa
rancsnoka; Victorini Aloiz, Leiningen gr. 31. szám. gyal. ezr. egyszer
smind gránátos zaszlóalj parancsnoka; Zeidnen Ferencz, Sándor császár
2. sz. gyal, ezr. egyszersmind segéde a’ galícziai fő hadi tanácsnak, hi
vatala megtartása mellett, ’s mindnyájan az ezrednél; Standeisky József 
lovag, német rend mester 4, sz. gyal. ezr. Sándor császár 2 sz. gyal. 
ezr., ’s Vollmar Ferencz, Trapp b. 25. sz. gyal, ezr. Prágában, mint vár
alezredes. Kapitányokból őrnagyokká *. sillobodi Sillobod Ferdinand , Ba
konyi b. 33. sz. gyal. ezr.; frintrappi La Moite György b ., Kinsky gr. 
47. sz, gyal.ezr./mindkettő az ezrednél; Pacor József, Mazzuchelli gr, 
10. sz. gyal. ezr. Koudelka b 40 sz. gyal. ezr.; Scliroft József, Koudel- 
ka b. 40. sz. gyal. ezr. Hessen Emil hg s Rajna melletti 54. sz gyal. 
ezr.; Krömer József, Wacquant b. 6 2. sz. gyal. ezr. Paumgaríen b. 2I. 
sz. gyal- ezr.; bodensteini Róni Fridrik, Károly Ferdinand fbg 51. sz. 
gyal. ezr. Wacquant b. 62. sz. gyal. ezr.; Holevacz Ferencz liccu 1* 
sz, gyal. hat. ezr. német bánsági 12. sz. gyal. határezr.; Stoiszávlievich



Mihály, sz győrgyi 6- sz. gyal- határezr. körösi 5. sz. gyal. határezr.; 
Hirsch Endre, a' velenczei órpattantyiis-kerülettől a’magyarországihoz ; 
Oallina Fridrik ’s Deési Péter, a’ inérnöktestnél, ugyanott, ’s az előbbi 
mostani hivatalában , mint mérnök-akadémia tanítója , megmaradva ; Ma- 
rinovich János, hajóliadnagy korvet-kapitánnyá;’s Klehe Simon , a’ Men
gen b. 4. sz. vasas ezr. Fitzgerald 6. sz. könnyülovas ezredénél. Ehren- 
bergi Canal Aloiz, Kinsky 47. sz, gyal. ezr. őrnagy, Zschok megürült 
gránátos zászlóalj parancsnokaiéit; Ballarini Ferencz, nyugalmazott 
őrnagy pedig, várparancsnok Trientben. Nyugalomra léptek; Haen Pál 
b. Söidenhofer 23. sz. gyal. ezred parancsnoka; hahnenböcki Hahn Vil
mos , trienti várparancsnok, ezredes ranggal ’s nyugpénzzel; worlicz- 
neiWorell József, prágai vár-alezredes, ezredesranggal; — őrnagyok: 
Sonnenstein József lovag; Hohenzollern hg 2. sz. könnyülovas ezred
ből; Cornmadina Boxo , Wacquant b. 62. sz. gyal. ezr.; töbör-etei Kras- 
csenics József, Bakonyi b. 33. sz. gyal. ezr. Kapitányok; Bhonner Fe- 
reticz a’ 12. sz. vadász zászlóaljból, őruagy-ranggal ’s nyugpénzzel; 
Stein Emészt b. az 1. sz. pattantyús ezr., és Saltor Leopold, a’ gradis- 
kai 8. sz. gyal. határezr. őrnagy-ranggal. Lerchenfeldi Schweiger Edu
ard b. nyugalmazott őrnagy, alezredes eziinet kapott. Külhoni rendeket,
’s azok viselhetésire engedelmet nyertek : Poosch György, fő hadiügy
véd az erdélyi fő haditanácsnál, a’ szardíniái sz. Lázár ’s Móriczrend 
kiskeresztjét; Broizem Hermán, Ferdinand fhg 3. sz. huszár ezred al- 
kapitánya pedig a’ porosz kir. Jánosrend kiskeresztjét.

A’ M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g  k i s g y ü 1é s é b e n  május’ 16án I .  

Kállay Ferencz r. tag a’ nagyszótár előkészületei’ számára a’ magyar és 
czigány nyelvekben találtató rokon értelmű és hangú szavak’ sorát mu
tatta be, kivonva Szrnodis János gelsei plébánosnak a’ társasággal kéz
iratban közlőit czigány nyelvtudományi munkájából. 11. Egy a’Tudomány
tárba küldött históriai, ’s egy nyomtatás végett beadott drámái munka 
illető osztálybeli tagoknak adatott vizsgálatra. 111. Bugát Pál r. tag’ elő
adására dr. Mocsi Mihály értekezése,, A’ villanyosság és melegség a’ műsze
res lényekben“ a’ Tudomanytárba felvétetni rendeltetett. IV. A’ könyv
tár’ számára Salamon József, az erdélyi prédikátori tár’ 7 és 8- ; Hrabov- 
szky Dávid, utazási rajzai’ lső kötetével kedveskedtek; Hoblik Márton 
J. t. pedig „Enchiridion légiim urbarial urn“ czimu munkájával.

Máj. 22d. 1. Báró Gaujal a limógesi kir. curia’ elnöke, a’ magyarorszá
gi ruthenusokrul szóló emlékiratát az academia elébe terjesztette, II. Já- 
szay Pál 1. tag’ illy czímü kézirata ,,A’ gyarmati béke 1625 ,“ és W ar- 
gha Istváné „Az országtudomány’ fejlődésének és történeteinek alapvo- 
nati,“amaz Czuczor Gergely, imez Bajza József r. tagok’ előadására a* 
Tudománytárba felvétettek. III. Egy magyar költészetet tárgyazó, ’s 
nyomtatás végett beadott munka vizsgálat alá bocsáttatott. IV. A’ társa
ság által kiadandó közhasznú könyvtár iránt begyült vélemények’ meg
vizsgálására küldöttség neveztetett.- V.-A’ könyvtár’ számára Nyíri Ist
ván r. tagtól Zsarnay Lajos’ illy czímü munkája „Keresztyén erkölcs
tudomány“ (Sáros Patak, 1836) küldetett be.

Nagy Ignácz palánkai kir. kam. tiszttartó f. é. april 4kén 
meghalálozott. Kam. tud.

P O R T U G Á L I A .
Az országos ínség ’s nyomorúság nemhogy csökkenne, 

sőt naponkint szaporodik, ’s leginkább nyilványosságra jött a’ múlt* 
hónap I9 k i ’s következett cortesülés vitatkozási közben, melly al
kalommal az is kitűnt, hogy a*' kormánynak még csak udvari lap
ja nyomatására sincs költsége;«valamint szinte, hogy  a’ kormány 
még csak a’ személyes bátorságTöntartására sem tud elég rendőrt 
kiállitni. A’ gonosztévők száma önnyira növekszik, hogy, mikép 
az igazságszolgáltatási minister válla;• csak nem rég szállítottak Af
rikába közülök 60-t. , ’s hogy nem sokára ismét egy szállitvány le -  
end , a’ halálra ítélteken kül, kiken az rövid idő múlva végrehajta- 
tik. Legközelébb a’ cortes egyik végzeménye is szaporitá az elégü- 
le tlenséget, az t. i . , hogy a’ biztosságnak azon véleményét elfogadó, 
mi szerint az 1 8 -0 ik i alkotmányon változtatásokat volna szükség 
tenni. Különösen fölindult erre a’ nem zetőrség, ’s ellenmondást 
nyújtott be ama” határzat ellen a’"cortesnek. Egyszersm ind hire 
szárnyalt, hogy a’ nem zetőrség f. h. Gkán v. 7kén össesereglend. Ez 
mégis lett ugyan, de korábban,’s nem egész tömegben, hanem főnökeik 
osztályzata alatt ,kik a’ diszlekedés snegtartatása nélkül bocsáták őket 
szélyel. Voltak azonban olly főnökök, például Jósé  das Mantas e z 
redes, kik csapatjaikat az I8 2 0 k i alkotmány sértetlenül fönmara- 
dása iránt buzditgaták , ’s inték őket, hogy annak csonkulását ne 
engedjék. Franca parancsnok ezenkül m ég folyamodást is nyújtott 
a corteshez a nem zetőrség tömeges összegyüjthetése végett a’ Cam- 
po de Ouriquen, mit azonban ez tőle megtagadott.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi május lOiki tudósítások szerint igen nagy hatású 

^olt a fővárosra Catalonia története. A’ tartomány egyik követe, 
Vila, azt hozá inditványba az e’ miatti titkos cortesülésben, hogy amaz 
események iránt nyomozást rendeljenek; mit azonban nagy szó- 
Löb ség visszavetett. A kormány nem kevésbbé látja magát szo- 
luhságban mint a cortes, különösen ama’ nyilatkoztatás miatt is, 
mellyet Reusban f.h. 4kén a’lázadók közrebocsátottak,’s mellynek tar
talma ez ; 1) A’ Cadizban alkotott ’s kihirdetett 1 8 1 2 k i alkotmány 
ismét helyre van álhtva. 2) A’ királyné kormánya törvénytelennek 
nyilatkoztatva ; s ugyanaz hazaárulás! bűnről vádlottnak is fog nyi
latkoztatni. 4) A klastromok »egyházak és társadalmak jószágai, úgy 
a községi s egyéb birtok is egyenlőkép fog eloszlatni a’ nép közt. 
4) Ot személyből álló kormányzási junta alakult , melly igazgató- 
sági czimet viselend, míg majd a’ többi tartománnyal egyetértve , á1 
nem zet kivánatival leginkább egyeztethető uralkodási rendszert fog 
megállapíthatni. 5) A cortesgyülési követekre ruházott fölhatal
mazás visszavonalik. Egyéb tudósítások még azt is m ondják, hogy 
végre az egész tartomány minden katonasága összefogó lön , ’s a’ leg- 
nyomosb városbeli csapatok levelet Írtak M eer bárónak, mellyben 
kinyilalkozlaták , hogy ők minden katonai törvényhatóság alul ki

húzzák m agokat, ’s minden további együttmunkálásru! lemondanak 
A’ tengermellék számos városában nagy a’ forrongás ; sőt résznyi
re már ki is tört. így  például Valenciában f. h. 6kán az egész nép 
lázongó csoportokban hemzsegő , ’s ámbár az egész nemzetőrség 
fegyvert fogott, mégis éjszakán át is mindig zsibongott a’ nép az 
utczákon , ’s riadozá; „ Éljen a’ szabadság ! Le az árulókkal!“ —. 
Geronában (Catalonia városa) szinte lázadás volt, mellyben a’ nem
zetőrség tisztei legmunkásb részt vőnek. Mataro, S. Feliu , Pala
m os, Rosas, Figueras és Gerona követei, ez utóbbi városban ösz- 
szegyülve megbizattak föliráskészitésre, mellyet Vila és Domeneeh 
követek állal az igazgató királnyé ebbe terjesszenek. Tartalma kö
vetkező : „Asszonyom! G erona, Rosas, Palamos, S. F eliu , M a
taro és Figueras nem zetőrségének lehetlen hallgatnia azon ese
mények közt, mellyek f. h. 4ikén Cataloniát vérrel mocskíták. Bár 
mennyire kell is lázadásokat helytelenitni, nem tagadható, hogy 
azon támadás végződlekor , mellynek Barcelona volt színhelye, 
fölséged harczosi világosan tanúsítók, hogy ők semmi egyebek mint 
hóhérok. Bármi hajló is a’ nem zetőrség, az itt elhullt szerencsét
len áldozatokért titkon fohászkodni ; bár mennyire hajtanék is a’

' Cataloniában parancsnokló főnökekhez : m ég sem lehet nem iszo
nyodnia , látván , hogy a’ magokat szövetségeseiknek mondó an
gol katonák föllépnek, ’s szuronyaikat spanyol vérbe mártják. E ’ 
kegyetlen segédcsapatok megérdemlik ama’ gyiilölséget, mellyet el
lenük a’ nem zetőrség mostaniul fogva esküszik. A ’ kalonafőnökek, 
Asszonyom ! kik ez idegeneket segélyül hivák : pulya lelküek ’s 
árulók , ’s tán nincs messze már a’ nap , mellyen e’ garázda tel- 

j tét drágán iizetendik. —• Asszonyom! a’ 4ikén ontoltver boszu ■; t 
k iá lt; az rokonink vére , eataloniai vér volt. H isszük, hogy folsé- 
g e d , folyvást hajlandó lévén a’ spanyolo v kérelm ét meghallgatni: 
használni fogja szigorúságát ama’ hóhérok ellen. Kérjük is, váltsa 
föl a’ barcelonai katona- és polgárhatóságokat olly férfiakkal, kik 
emberiséget hazafisággal egyesitnek. Kívánjuk, hogy a’ három évnél 
tovább Barcelona előtt horgonyzó angol hajó minélelőbb eltávozzék , 
vagy legalább tilalmas legyen neki mindenkorra , csak egy férfiút 
szállitni is eataloniai földre.—  Ezeket várja, asszonyom , a’ nem
zetőrség, fölségedtül; várja pedig mind a’ nem zetnek, mind leá
nya királyszékének érdekéből. Ha fölséged, hűtlen tanácsadóiéiul 
megcsalatva , kivánatinkat nem teljesitné : kénylelenitve L e
róna , Rosas , Palamos , S. Feliu , Mataro és Figueras nem zetőr
sége , azon uj Espanáktul, (Gr. Espana főkapitány voll VII Ferdi
nand alatt,) ama’ szörnyektől, kiket inkább kell rettegni , mint. a’ 
bitorló zászlóji alatt küzdőket, —  meg fogja tagadni szolgálatát és 
segélyét. (Következik 3 6  aláírat; t. i. inindenik város részérül 
6 .) G erona, máj. 9kén 1 8 3 7 .“

Madridbul f. h. 12rül illy tudósítást közöl a’ M essager : 
A’ mai cortesülésben nagy botrány történt, mellyre a’ ministerium 
szolgáltata okot. A’ eataloniai esem ények miatti titkos ülésben e- 
gész sor izgató beszéd ’s szenvedélyes kifakadás fordult elő. A’ 
barcelonai követek olly daczosan viselek magokat ’s olly élesen 
szóltak Calatrava és Mendizabal viselete ellen, hogy ez utóbbi, 
m érgében könyeket hullatott. Holnapra 6  párviadalt hirlelnek a’ 
követek ’s ministerek közt. Midőn Calatravát fülszólilák : lépjen le 
azon állásrul, mellyre magát a’ henne veteti bizodalom kijátszása 
állal méltatlanná tévé ; csudálandó hidegseggel azt válaszolá : „Nem 
lépek ki előbb a’ m inisterségbül, inig a’ lázadásokat ’s ellenzés- 
pártiakat tönkre nem juttatom.“ E ’ nyilatkozásra iszonyú znjgás tá
madt. Roveralta követet anyira ragadá indulata, hogy a’ rendre szólító 
elnök szavát figyelembe sem ve,'én, Calatravát több Ízben „áruba bo
csátott, hitszegő lelkűnek“ szidalmazó. —  Egyéb tudósítások azt is 
mondják,hogy botozásra került a’ dolog, ’s az elnök az ülés e l 
oszlatásával vete véget. Az ebnékigen  nagy forrongásban vannak, 
’s kitöréstül tartván , mindenütt m egkettőzteték az őröket, ’s fegy
verre szóliták a’ nem zetőrséget is. Ha Catalonia föllázadt városai 
m ég mintegy két hétig m eg nem hódolnak ; úgy alkalmasint ál

talány  os zendülés lesz Spanyolországban.
Újabb tudósítások szerint még folyvást nyugtalanság ural

kodik Cataloniában. Név szerint Reusban még 8kán minden az 
^előbbi ingerültségben volt, sőt 2 5 0 0  fegyverest indítottak Mon- 
blancig, M eer báró mozdulatit vigyázandólag, kihez Zaluela őrnagy , 
a’ reusi uj junta egyik tagja fölszólító levelet inléze; kapcsolná 
magát ő is a’ támadókhoz. Iratát többi közt ezzel fe jezi: Jő jön 
tehát erősbíteni sorainkat, ’s Ön nevét a’ h aza , első megszabadi- 
tójiéhoz csatolandja. l)e ha kegyelm ességed illy nagylelkű cselek
ménytől visszarettenne ’s vérünket szomjazva ellenünk munkálód- 
nék : minket készen találand elfogadásra. Gondolja meg azonban 
j ó l , mielőtt csatához kezdene , hogy Önnek a’ szabadság kiáltása 
veszélyósb lehet mint a’ kartácsok ; m ert Ön katonái, testvérink. Bar
celonában hasonlag, minden pillanatban uj kitörést várnak. E gy ol
tani levelező tudósítása szerint m eg van ugyan a’ város eléggé 
rakva fegyveressel ’s álgyukkal, úgy hogy majd minden utcza- 
szögleten erre bukkan az em ber , mégis elég nyilván mutatkozik 
az ellenérzelem , ’s a’ szerencsétlen Xandero (a mosli lázadás Io
noké) agyonlövetésekor, úgymond a’ tud. 14  ezer szuronyt kelle vil
logtatni, ’s mégis féllek a ’ bakók,  hogy a’ nép kiragadandja kör
meik közül az áldozatot. —  Kivégeztetése lO kéii tö rtén t; még 
a’ közel-sátoru hal - árus asszonyok is csufolák a bakókat s bá
násmódot; miért egyszersmind bosszút kiáltozának. A ’ lakosok egy 
része költözni kezd a’ városbul, s kivált a liatalság csapaton
ként m egy Reusbe ’s Tarragonába, az ottani nem zetőrséggel e 
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gyesülendő. —  Parreno mindent elkövet ezek meggátlása v ég e tt, 
’s az általa-ledíjzott Vapor és Gardia Nációnál szerkesztőji m egan
nyi békés hirt lerjegetnek, mellyek azonban kevés hitelt nyernek. 
Parreno jobban is aggódik, ’s jobban fél a jövendőtől, mint mi. (J 
tudja, hogy Barcelona népe nem hagyja boszulatlan több mint 3 6 0  
polgártársa vérét. Ezt bizonyítja következő végzemény is : „Cata
lonia ideiglenes igazgatósága: —  Azon gyászos jelenetek, mellyek- 
nek e ’ iejdeleniség fővárosa színhelyül szo lgált, igen megszomo- 
rilák a’ népet, mellynek a’ veszély daczára is sikerü lt, bátorsága 
állal a’ szabadság fáját fölállítani, ’s népszerű igazgatást alkotni. E z 
igazgatás első kötelességének tartja hasonló iszonyatosságok meg- 
ujulhatását m egelőzni, az állal, hogy a’ vétkeseket lehetőkép m eg
büntesse. Ennélfogva halározá: i ,  Parreno és a’ polgári hatóságok , 
mell}eket január Í jén  önhatalmúlag állított, ezennel hazaárulás
u l  vétkeseknek és halálra ítélteknek hirdetvék. 2)  Ugyané’ bün
tetésre kárhoztatik a’ patlantyusság parancsnoka is, ki 4 rü l 5re vi- 
radatkor a’ tanácsházat megrohaná. 3) 16 éves koráiul öOig minden
ki katona, ’s mint illyen köteles ez ideiglenes igazgatásnak segéd
kezet nyújtani, ’s a’ t.

Bayonnebul érkezeit ’s. f. h. 18ikaig terjedő hírek szerint 
kedvező szerencse mosolyg az alkotmánypártiak fegyverire. Ugyan
is Esparlero és Evans majd ugyanazon időben indultak az ellnség- 
re, ’s az előbbi már ló ik én  elfoglalá Astigarragát, Ernanit és Ur- 
n ie tá t, az utóbbi pedig 17 kén nyomult diadalmasan Irunba. A’ harcz 
mindkét részrül nagy elszántsággal folyt, különösen Írun ostromá
nál, ’s az angol katonák annyira neki dühültek, hogy Evans szigorú 
parancsa sem tarlóztalhatá vissza őket a’ kíméletlen öldöklőstül 
’s elkeserültségi pusztítástól. A’foglyul ejtett ’s tanácsházba zárt 2 0 0  
carlosit csak fegyveres ótalom mentheté a’ lekonczoltatástul. 8ok 
hadi szer közt tizenhárom álgyu is került az angol - chrislinók ke
zébe. A’ győztesek 18kán Fuenterrabiának is birtokába jutottak, 
mellynek mintegy 3 0 0  főnyi rendes katonaságbul ’s fegyverzett 
pórnépbul állott őrcsapatja ellenállás nélkül m eghódult.—  B .Sebas
tian 1-tikén Eslellanál üte tábort, az Ebrotul mintegy 19 órányira. 
Némelly tudósítások sze rin t, gyors menettel Madridot szándékozik 
megrohanni; illy tervet azonban fölötte nehéz róla föltenni, mellynek 
létesilhetlenségét olly bizonyosnak kell ismérnie. Más közlemények 

'  szerint d. Sebastiannak e’ mozdulata Cabrera hadjárásával függ össze, 
ki Valenciábul kitakarodva, 5 álgyu kíséretében Arragoniába indult. 
Eeghihetőbb azonban, hogy a’ főparancsnok nem akará ez úttal e- 
gész hadsergét koczkáztalni a’ sokkal erősb , ’s mint a’ következés 
mutatá, diadalmas christinók ellenében. —  A’ Tristany állal ostrom 
lott Solsonát fölszabaditá M eer b á ró , kinek győzelm ét azonban 
Tristany , vísszavonultakor, Niubo osztálynok csapatja lekonczolá- 
sával boszulta meg.

Bayonnei sürgönyök szerin t, máj 1 9 rü l, 12  carlosi zá sz 
lóalj, ’s ugyanannyi lovagszázad ment át 18ikán Ecliarinál az Ar
gón ; ’s innét egyenesen Arragonia felé vette útját. Irribaren szem 
mel lartá e ’ sereg mozgalmit, ’s ő is nyomban odahagyá Puente 
la Beynát , hogy vele szembe szállhasson. Az ütközet eikerülhet- 
lennek látszik.

Murciában f. h. óikén reggel fő nélkül találók VII. F erd i
nand gyönyörű képszobrát az alkotjnánytéren. M agát a’főt a’ pénz
ügy minister háza elibe vitték.

A N G L I A .
Az alsóház május 12iki ülésében Palmerston lord, Hume 

kérdésére, késznek nyilatkozók a’ kormány ’s uj granadai briit kö
v e t, Bussell közt váltott irományokat a’ház asztalára tenni, méllyé,k- 
böl kitünend, hogy a’ kormány az ifjú status gyöngéivel épen nem 
élt vissza, hanem az egész ügyben csak szoros jog  korlátái közt m un
kált. Buller : „Mivel szerencsém  van a ’ külügyek nemes status tit
kárját helyén láthatni, (kaczaj) kérdem őt, valljon a’ Vixen hajót e- 
gészen elfelejtő e ? Nem kapott a’ nemes lord e ’ hajó elvételéről 
semmi bővebb választ ? Bevégezvék e az értekezések e ’ tekintet
ben az orosz korm ánnyal, ’s ha csakugyan bevégezvék, az illető 
irományokat fogják e , ’s mikor a’ház elibe terjeszteni?“ Palmerston 
válasza szerint a’dolog már annyira haladt, hogy nem sokára szá
mot fog a’ háznak róla adhatni. O’Connell kérdezé, nem kapott e 
a’ kormány tudósítást, hogy Texasba éjszakamerikai lobogó alatt 
rabszolgákat vivének? Palm erston nemmel felelt, hozzá adván azonban, 
hogy éjszakamerikai lobogó alatt hihetőleg Cuba szigetébe vivének 
rabszolgákat. Ugyan ez ülésben M alter, a’ Times tulajdonosa, ké
relm et nyujta be az angol szegényi törvény ellen Derbyböl. —

A ’ felsőházban május 1 iáikén több lord azon körülménynél 
fogva , hogy az irlandi tizedtörvényjavaslat vitája az alsóházban jú 
nius 9 re halasztatek, szükségesnek vélte , az irlandi hatóságtörvény 
vitáját a’ felsőhózban m ég továbbra halasztani. —

A’ westminsteri követválasztás mint említők, Burdettnek volt 
kedvező , ki a’ választás második napján , úgymint május 1 ü k én  délu
tán négy órakor 3 4 6 0  szóval 3 8  í 4  ellen, tehát 5 8 6  szótöbbség
gel választalék meg. —  A ’ Journal des Débats, a’ torykkal együtt, 
örvend ez eseményen. —

Az angol politikai világban tagadhatlanul legnevezetesb ese
mény volt e’ napokban S ir Francis Burdett isméti megválasztatása, 
annál inkább, mivel egészen váratlanul történt. Okul azokon kül, 
m ellyeket maga Leader ur már a’ választás után tartott beszédében 
mondott, főleg azt állítják a’ ministeri lapok , hogy a’ választók nagy 
része nem jelent meg a’ választáson, ’s e ’ választók többnyire sza

badelmük, de vvhigek voltak, miért is a’ radical lapok keményen 
kikelnek a’ vvhigek ellen. —

A ’ londoni udvari újság május 13ikán két litkostanácsi paran
csot közöl a’ porlugali kereskedésről, mellyek visszatolásoknak te
kinthetők , az utóbbi időkben a lissaboni kormány által tett rend
szabályok ellen. Az első parancs minden angol révbe futó portugált 
hajóra 9. pence adót vet minden tonna tehertül, a’ másik pedig min
den porlugali készítmény vagy termeszlményre bevitelvámot szab, 
olly kifejezéssel, hogy, ha a’ készítményt vagy termesztményt por- 
tugali hajón hozzák be, az adó még egy ötöddel fölebb emelendő.

A ’ franczia kormány szerződést köttet 26  millió kilogramm 
(26,  0 0 0  tonna) kőszén szállítása iránt Angliából, melly mennyi
ség öt egyenlő részben 1 8 3 7  September 1 tői fogva 1 8 3 8  július 
l i g  lenne kiállítandó. —-

Canadából apriljelejéig vannak tudósításaik. Hamiltonban, Felső- 
Canadában nyilványos gyűlést tartónak, mellyben azon eszközökrül 
tanácskoztak, mikép lehessen a’ kiköltözéseket Nagybritanniából ’s 
lrlandból e’ tartományba gátolni, vagy legalább korlátolni. Canada 
kereskedése az egyesült statusokban uralkodó pénzfordulás következ
tében egészen megakadt, ’s nagy veszteségeket okozand ill is, mint 
mindenütt.

Manchesterből az éjszaki és középbank igazgatóji’ egyike 
bukását jelentik, ki, mint mondják, a’ nevezett banknak 7 0 ,0 0 0  font 
sterlinggel adós. E ’ körülmény a’ részvényeket száztól két discou- 
tóra szállitá.

W oolwich ’s Charlon várasokat május 6kán élénk m ozgás
ba liozá három gonosztévő kitörése a’ börtönbül, kik kéz ’s lábbilin
cseik ellenére is szerencsésen az erdőbe tudának szökni ; ott azon
ban egy csoport katonaság bekerité őket, ’s ismét elfogd. Egyik 
közülök már Van-Uiemenslandban is lakott büntetésül, de onnan m eg
szökött. Mostani befogatásakor mondá, hogy azon hajónak m ég épít
tetnie kell, melly őt újra oda viendné, ’s hogy inkább szeretne 
valamelly angol akasztófán lejteni szélduda mellett.

F  R  A N C Z  I A 0  U S Z  A G
Párisi lapok így Írnak azon poinpárul, mellyel Orleans hg 

menyasszonyát a’ fontainebleaui kastélyban fogadandják. A’ király 
’s királyné május 37ikén fogják elhagyni Parist, ’s más napon az 
ujonan diszitett szobákat m egtekinteni, 29kén  este felé Ilona hg- 
asszonyt bevárni, ’s az egybekelést 30kán megüllni. Május 3 lé re  
’s junius Ijé re  udvarlások, tánczmulalságok, hangversenyek, ’s e- 
gyéb ünneplések rendelv ék , miket három napig színi előadások kö- 
vetendnek a’ királyi- ’s tréfás dalszínházban, és a’ Teatre fran^ais- 
ben. Orleans hg ’s hgasszony azután m ég legfölebb négy napig fog
nak Fontainebleauban mulatni, honnan Parisba ulazandnak, a’ ki
rály ’s királynéval együtt. Visszatérvén ő fölségök a’ fővárosba, nagy 
’s fényes tánczmulatság lesz a’ tuileriákban , mire a’ királyi család 
a’ hggel ’s hgasszonynyal rövid kirándulást teend N euillybe, on
nan pedig Yersaillesba. —

A’ M oniteur szerint a’ király Lobau gróf marsai ’s a’ pári
si nemzeti őrség főparancsnoka kérelm ére az egész ország vala
mennyi nemzetőreinek elengedé a’ május 16ka előtt rájok szabott 
valamennyi fenyitéki büntetést. —

A’ Charte szerint D ullensban’s Clairvauxban, (status börtönek,) 
csaknem valamennyi politikai fogoly őszinte hálával fogadá a’ m eg
bocsátó királyi rendelést. Voltak egyesek, kik szegénységük miatt tel
jességgel nem valónak képesek a’ börtönt elhagyni; ’s ezek a* kor
mánytól nyertek s e g é ly t, családjaik körébe visszatérhetésre. Május 
14 én  a’párisi érsek meglátogató a’ ministertanács e ln ö k é t’s a’ pecsét
ért. A’ párisi lapok m ég folyvást az utolsó parlamenti vitatásról ’s a’ 
közbocsánatról czivakodnak.

A ’ közbocsánat végrehajtásában mutatkozott nehézségek az 
által enyésztek e l , hogy a’ kir. rendelés mindenütt a’ legenyhébb 
’s legszélesb érlelm üleg hajtatott végre. Így  például valamennyi po
litikai vétség miatt bevádoltat, kik följebbvitel utján voltak, kegye
lemben részesülteknek n éz tek , ’s nyilyányítottak, noha még sem 
mi nyomadékos ítélet nem volt ellenök hozva ; szintúgy m egke
gyelmeztek a’ respublicanus vagy Vendée zendülésekben részesül
teknek, kik e’ zendülések következtében egyszersm ind gyilkosságok 
és sebesílések miatt ítéltettek el. X. Károly Hamban fogva ült mi- 
nisterire is kiterjeszteték a’ közbocsánat, m inthogy állapotjuk, (szám
űzetés) , noha többé nem ülnének börtönben, börtön-pótléknak m él
tán tekintethetik. —

A ’ Gazette ’s több hirlap szerint új közbocsánati rendelés fog 
megjelenni a’ makacsság miatt elítéltekre nézve, Orleans hg egybeke
lése alkalmával. —  A’ doctrinairek ezáltal ismét vesztenének.

A’ franczia kormány élénken törekszik egész Francziaorszá- 
got átmetszetni vasutakkal, mit nem csak az bizonyít, hogy nem rég hat 
vasút-tervet terjesztett elő a’ követházban, hanem az is, hogy Sál- 
vandy ur a’ kövelház egyik utóbbi ülésében jelen té , mikép a’ kor
mány kevés nap múlva még négy hasonló tervet nyujtand be. Fran- 
cziaország e’ részben tehát Belgiumot követi.

Május 11 én bizonyos Morlint fogtak e l ,  ki lázítóbeszéde
ket mondott a’ király személye ellen , ’s sz. Pelógieba vivék.

Sphynx gőzhajóval levelek érkeztek Toulonba Oranból má
jus 3ikáról. Bugeaud tábornok szállilvány serege m ég mindig a’ vá
ros körül tanyázott, honnan, hír szerint, 6án vala megindulandó.—  April 
2 6  ón számos aráb csoport támadó m eg az elindulásra készült sereget 
Tafna mellett, ’s m ég az álgyuzást is viszonzá; egy órányi ütközet után 
azonban hátrálnia kellett. E gy Algierból april 26án indult hajó azon
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tudósítást hozá , hogy ottnagy izgás uralkodik; többi közt hire járt, mi 
szerint Abdelkader Buffarikot csakugyan inegtámodá. Annyi bizonyos, 
hogy Damremont tábornok komoly eseménytől tartott, mert egész 
sergét kiállttá r ’s a’ szolgálatot jelenleg a’ nemzeti őrség teljesíti.

A ’ Moniteur Aigierienben ezt olvashatni: „Ahmet bey a’ Con
stantine elleni erősilvényeken dolgoztat; de úgy látszik, a’ mun
kák rósz vezérlet alatt állanak, ’s e ’ hely megerősítésére vagy vé
delmére nem sokat használhatnak. Hogy egyébiránt maga sem bizik 
eszközei hathatósságában, bizonyítja azon körülmény, mert kincséit 
mind a’ kabylok hegyi tartományaiba viteté, ’s egy igen erős város
ba, rejt '̂y melly magos hegytetőn fekszik, 15 lieunyire délfelé Búgjá
tól. V ezére Béni Aisa szintazt teszi. Ahmed bey jól átlátja, hogy 
Conslantinet sokáig nem fogja védelm ezhetni, ’s rem ényű, hogy 
a’ hegységben majd összeszerkesztheli a’ szent háborút a’ francziák 
ellen; azonban a’ belvidék népségére nem bizhatja magát egészen, 
kiket m ég úgy sem hódíthatott meg tökéletesen. Guelma és környé
ke lakosai kiknek, hűségéről bizonyosnak hitte magát, egészen hó>- 
dóinak befolyásunknak. Ellátják piaczinkat élelemmel, érintkezéseik 
a’ Guelniában tartózkodó francziákkal naponkint gyakorabbak ’s ba
rátságosbak kezdenek lenni. Duvivier ezredes, Guelma főparancsno
ka bölcs, dicséretes 's nagylelkű viselete , ez országban hű ragasz
kodókat szerze számunkra, kik félnek a’ bey tói, ’s ránk számot tar
tanak , hogy őket annak kísértései ellen védelmezzük. —

Az isteni szolgálatot a’ Saint-l ermain 1’ Aúxerrois egyházban 
(1. m. sz.) az érsek nagy helyettese (Grand-Vicair) ismét megkezdés 

S C H W E I Z .
Az Alig. Ztg. Zürichből május 12röl így ir: „A ’ bátorság

egyesület elleni törvény, melly más alakban ’s más név alatt ismét 
föléledt , a’ berni pártok buzgalmát nem kévéssé öregbítő. Néhány 
elégedetlen gyűlése Brienzuylerben a’ felsővidéken a’ tisztviselők 
előtt olly veszélyesnek, a’ njondott legtöbb beszéd pedig , ’s főleg 
Schürer tiszti Írnoké, olly lázítónak lálszék, hogy e’miatt elfogatásukat 
parancsolák és Schürert Bernbe vitetek. Minthogy Bernben a- 
zonnal készek katonaságot kiállítani, ’s a’ nyugtalan vidékeket elfog- 
laltatni, vagy megrakatni , ezúttal is ezt cselekvék. Knechtenhofer 
alezredes alatt néhány száz katona Briénz és Oberhasli felé vonul
ván, egv nagy de fegyvertelen csoport oberhaslii parasztot, kikkel 
találkozék, csak nagy ügygyei bajjal utasithata vissza. Állításuk szerint, 
Bernbe szándékoztak menni, Schürert megszabadítandók. Nem so
kára azonban ismét csöndre tért minden. E ’ jelenségek egyébiránt 
azt mutatják , hogy e’ canton az úgynevezett sajálképes m egnyug
tatástól még igen távol van.“ A’berni nagy tanács május lOiki ü lésé
ben fölolvasott tudósítás, a’ felvidéki állapotról jelenti, hogy In- 
terlakenben ’s Meiningenben a’ csönd egészen helyre á llo tt, ’s a’ 
felszólított katonaságot is elbocsálák, mi Briénzben nem történhe- 
ték, mivel ott rendszeres fölkelés vala szerkesztve, ’s annak következ
tében elfogatási kelle tenni. —

N É M E T O R S Z Á G .
A’ kasseli újság május 1 óikén jelenti, hogy a’ franczia kö

vet , Chevalier de C abre, e ’ napon utazék Fuldába M ecklenburg 
Schwerin Hona hgasszonyt, Orleans hg menyasszonyát bevárandó. 
A ’ hgasszony Potsdarnból jövend, Grabow grófné név alatt,’s Ful- 
dában A likén fog a’ rá váró Broglie h g ’s kísérete által fogadtatni. 
M ár említők, mi szerint a’ hgi arát (meny asszonyl)a’franczia haláron 
mint királynét üdvözlendik. —

Május 17kén délután 2  órakor érkezett m eg Berlinben ő 
királyi magossága Mecklenburg- Schwerin nhg ’s neje, Ludwigslust- 
b ó l, 4 órakor pedig ő királyi magossága Svédország koronahge, 
’s mindnyájan a’ királyi várba szállottak. —

A’ német természetviszgálók ’s orvosok tizenötödik gyűlé
süket f. 1837 . évben Prágában tartandják. Az ülések September 18kán 
kezdődnek, melly napon egyszersmind az osztályokat is m eg fogják 
határozni, elnököket és titkárokat választani; az ülések vége ugyanazon 
hó 26án Ieend. A’ fölvételre ’s beírásra saját biztosság nevezteték, 
September i2 lö \  fogva naponkint reggel 9 órától 12ig ’s délután 
4től 6ig a’ Carolina-épülel ülésterem ében, (Óváros 5 4 1 . sz.) mun
kálandó.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Hassan basa , Tripolis uj helytartója , nem rég hagyá el a’ 

fővárost, rendeltetése helyére menendő, ’s május lső jén  egy fregát- 
bol, egy corvette- ’s öt briggből álló hajó hadával m egérkezett a’ dar- 
danelláknál, hol ellenkező szelek m iatt, néhány napig vesztegleni 
volt kénytelen. A’ Konstantinápolyban m egjelenő Moniteur Otto
man fő szerkesztőjéül; (az újság, mint tudva van, hivatalos,) Fran- 
ceschi u r , az eddigi nápolyi consul Sm yrnában, van kinevezve, évi 
fizetése 9 0 ,0 0 0  török piaster, vagy 9 ,0 0 0  pengő forint, ’s Kon
stantinápolyban tág lakás. A’ dögmirigy a’ fővárosban nem növek
vők előbbi tudósitásink óta, de Sm yrnában, Aidinben, Ithodusban 
és Brossában folyvást dühösen pusztít.

0 R 0 S Z 0 R S Z Á  G.
Marlz. 31 ki (april tí>ki) tanács-rendelés a’ portékák ’s e- 

g^t 1) szereknek gőzhajókon átbocsátatása iránt következő szabályo- 
kal állapított: „Az Ausztriából vitt portékákra és szerekre nézve, mel
lyek a ragálynak (dögmirigyi förlelemnek, infectio,) kitévék, ’s a’ vesz
teglesi szabályok225ikczikkében egyenkint előszámláltatnak, először 
is arra kell ügyelni, valljon jól be vannak e csomózva v. hajtva, ’s mily-

lyen boritékjok van. A ’ mik kettős, kemény és beszurkozott ládákban 
'a g y  gomolyakban , ’s viasz vásznos burokkal hozatnak be, azoknak 
nem szükség a’veszteglésen egészen megtisztulni, sem az egész lián 
táridőt kiállani, hanem a’veszleglési szabályok 2 4 8  czikkeszerint, a’bo- 
ritékok vagy takarók illő álfüslölletésök után következő föltétek a- 
latt bocsáttathatnak ki: a) szorosan vizsgáltassék m eg , valljon a’ 
borítékokon nincsenek e olly sérelmek , mellyek által a’ benfoglalt 
szerek érintésbe jöhettek a’ külső levegővel, b) Azon nyalábok v. 
kölegek ’s ládák, mellyek Bécsböl küldetnek, az orosz követség 
pecsétjével láttassanak el. (,) Azok pedig, mellyek egyéb ausztriai 
tartományokból indíttalnak el , orsovai Consulunk pecsétjével. Ma
gában értetik, hogy e ’ Consul csupán akkor adand bizonyítványo
kat , ’s pecsétjét csak olly kötegekre ’s ládákra nyom ja, mellyek 
név szerint ausztriai tartományokból érkeznek, ’s a’ Duna jobb partjá
val közösülés tekintetéből Belgrád és Orsóvá közt a’ veszteglési viszo
nyokra nézve semmi kétség alá nem esnek, d) Ki illy portékákat 
behoz, tartozik: 1.) Bizonyítványt előmutatni az orosz követség
től azon portékákra n ézv e , mellyek Bécsből érkeznek , ’s az o r
sovai Consultól azokra nézve, mellyek egyéb a’ Duna mentében 
fekvő ausztriai helyekről jőnek. 2)  Külön borítékban vagy lá- 
dikában mindazon pecsét lenyom atását, mellyek a’ portékákon 
találtatnak. 3) Ha nevezett portékák borítékai elszakadtak, a’ ládák 
összetörlek, vagy máskép megkárosultak, ’s ha az imént leirt pecsé
tek nincsenek m eg , ha továbbá vagy az orosz követség, vagy az 
orsovai Consul bizonyítványa elő nem mutathatik , vagy ha a’ pe
csétek a’ meglevő lenyomásokkal nem egyezők , illy szerek és por
tékák külön sajátságaikhoz képest a’ veszteglési szabályok szerint 
teljes tisztítás alá vettetnek, f) Hasonló füstölés alá olly szerek és 
portékák, mellyek nem kettős takaróba, vagy burkokba vannak rakva, 
’s az utasok és legénységet illetik , azoknak a’ veszteglés közszabályai 
szerint az egész veszleglésidőt ki kell államok. “ —  

A M E R I K A .
Az egyesült statusok rendes hadserge békelábon csak 1 8 2 2  

főbül áll. A’ tengeri erő, beszámítván valamennyi most készülő hajót 
is, továbbá 12  sorhajót, 14  első osztályú, ’s 3 másodosztályú fre- 
gátot, 15 eorvettot, 8  első osztályú schoonert; öszszesen 52  ha
jót foglal magában. Ebből világos , hogy sem szárazföldi, sem ten 
geri fegyveres erejük nem igen ijesztő ; de nem kell felejteni, hogy 
az egyesült statusok politikája : béke, szorgalom ’s művészet; nem 
pedig háború 'a g y  hóditás-vágy. Az elnök 2 5 .0 0 0  dollárt kap évi 
lizetésül, (5 0 ,0 0 0 . pgforint,) az alelnök 5 0 0 0  dollárt. Az elnök ta
nácsa hat tagból all, t. i. a’ külső ügyek, pénzügy, had, tengerészet, 
’s posták statustilkárjaiból , (mint ministerekböl) és a’ fő ügyészből 
(Attorney general) ; kik fejenkint 6 0 0 0 ,  dollárt húznak évdijul , 
a’ fő ügyészt kivéve , kinek fizetése 4 0 0 0  dollár. A’ külön osz
tályok felsőbb tisztviselők száma 3tol 3 lig  terjed , az ügy fontos
sága ’s term észete szerint, ezeknek fizetésük 1 0 0 0  ’s 3 5 0 0  dol
lár közt ingadoz. A ’ tanács 5 2  tagból alakul, minden statusra két 
tanácsost számítva, kiket illető statusaik törvényihozó tagjaiból szo
kás választani, hat évre. Ezek fejenkint 8  dollárt ( 1 6 pforint) kapnak 
napdijul az ülés ideje alatt. A’ tanács egy harmadát minden két év
ben megy újítják. A’ képviselők kamrája 2 4 2  tagot számit , ’s ezt 
az egyes statusokban két évre választja a’ nép. Ezek is 8  dollárt kap
nak naponkint, az ülés ideje alatt. A’ képviselő kamra elnöke na
ponkint 16 dollárt húz. A ’ követek átköltözési költségül 9 0 0 0  dől-, 
lart kapnak, ’s e’ fölött 9 0 0 0  dollárnyi éves fizetést húznak; az 
ügyviselők fizetése 4 5 0 0  dollár, a’ követségi titkároké 2 0 0 0  dol
lar. Az egyesült statusok minden polgárja 18ik évtől 4 5 ig  fegy
verre szólítható. Kivételek igen gyéren tö rténnek ; de a’ szabály - 
szerüleg szerkesztett katonaság száma nem több 1 ,3 4 1 .5 4 7  főnyi
nél. Ezt szabályszerű időközökben összegyűjtik, hadfordulásokban ’s 
fegyverforgatásban gyakorlás végett.

Buonaparte Napoleon Lajos hg april 5 kén Ujyorkba érke
zett. A’ szinte onnan Havre felé érkezett april 2 5 ig  terjedő hírek 
m ég mindig kedvetlenül hangzanak a’ kereskedési fordulásról, meliy- 
nek következményi Európában is annyira érezhetők. —

E L E G Y H I R.
Parisban a’gyógyithatlanok kórházában, néhány nap elölt egy 

kétszáz éves asszony hunyt el, ki még szemüveg nélkül olvasott 
’s köté lábtyuit; azonkívül pedig naponként néhány óráig sétálgatott. 
T estét közszem lére tevék, a’ ház előtti tolongás olly rendkívüli 
volt, hogy végre kiki üttlegekkel törekvék magának rést nyitni.

Sziléziában jelenleg egy 96évii aggastyán é l, ki hat év előtt 
jobb kezén kapott csapás következtében annak helyén szarvat Iát 
növekedni, mellynek hosszasága m ár 2 \  hüvelyknyi, vastagsága 
mintegy i \ ,  fent pedig, holidőrül időre le kell fűrészelni, i j  hü 
velyk átmérőjű.
G A B O N A Á R :  május sokán. Tiszta búza 96 2/3 — 86 2/3- K étszeres72. Rozs 

51 1/3 — 48 2 / 3  — 43 1 /3 -  Árpa 45 1 / 3  — 43 i / 3  — 40- Zab 32 — 
30 — 26 2 /8 -  Köles kása 160- Kukoricza 70 — 60 — 63 1/ 3-  

P É N Z K E L K T :  B ecs, május 27kcn 5 pCles stat. köt. 105 l / l 6 5 4 pCtes 100 
1/8 ; 3 pCtes 75 3/8 5 2 l /2  pCtes 55 1 í 2 ; 1S20ÍO 100 frtos kölesön 218 
l / 2 ;  1834ki 500 ftos köles. 571 1 / 4; Béesi 2 1 /2  pCtes bank. köt. 66 1 J'Si 
Bankrészvény darabja 1382 l / 2  Cs. arany agiója 4 1/ 3.

D U N A  V Í Z - Á L L Á S :  Május 2Skán : 14' 1" 0 29kén: 13' 10" 9-"' 30kán
14' 0" 0 '" Síkén 13' 10" 3-'"

Szerkeszti H e l m e c i y . N yom ulja B e i m e  I



44. azám
P e s t ,  szom b at JELENKOR. ÍS3S.

. Im iiig*  3 .

F O G L A L A T :  Magyarország (kinevezések; gazdasági egyesület közgyűlési határnapja; Mahmud szultán fogadtatása iránti rendelet Dunánk alsó vidékén; külön
féle: egri ünnepély; jótékony adakozások; galicziai zivatar ’s viz-ár; rákosi lóverseny.) Spanyolország (cortesgyülési munkálatok; Mendizabal hideg válasza; 
polgári ingerültség; reusi fo lírás az igazg- királynéhoz; tartományi viszonyok; titkos társasági izgatások; ellenirányú fólszólitások; hadi hírek) Anglia (alsó ’s 
felsőházi indítványok ’s viták; dublini gyűlés népessége; O’Connell levele a’ westmiusteri választókhoz; Francziaország (pairkamrai ’s kövelházi munkálatok; 
tudósítás az algieri M'szonyokrul ’s a’ t.) Görögország (Porosban kiütött a’ düginirigy.) Ausztriai status papirosok. Gabonaár. Pénzkelet. Du.iavlzállás.

M A G Y A 11 0  II S Z Á G.
Uralkodó királyunk ’s királynénk ő cs. kir. felségük in. h. 

27kén elhagyván bécsi rendes lakjokat, nyári mulatóhelyükre 
Schönbrunnba költőiének.

0  cs. kir. fölsége in. h. 8ki kéziratában , galántai Esterházy 
Károly gr. cs. kamrást ’s Tolna m egye eddigi főispáni helyettesét, 
e ’ m egye valóságos főispánjává j ’s apr. 29rü l költ határozatában Ba
lassa Gábor, veszprémi káptalanbeli kanonokot a’ magy. kir. Tábla 
papközbirájavá (praelalnsává);

Továbbá, Haulik György zágrábi m egyés püspökké nevez- 
telése állal megürült egyházi előadó tanácsnokságra a’ magy. kir. udv. 
kanczellariánál, 8ztankovich János m. kir. helytartósági tanácsnokot ’s 
váczi nagyprépostot ; Győry Ferencz gróf Bács megye főispánját 
pedig saját kertére hivatalától fölmenteni, ’s m. h. I8ki kéziratá
ban az érintett megye főispáni helyettesévé , almási Bodies József 
m. kir. helytartósági tanácsnokot;

V ég re , máj. 8ki határozatában, nemeskéri Kiss P á l ,  udv. 
tanácsnokot ’s a’ status-tanács m ásod-jegyzőjét, F iu m e’s az egész 
magyar tengermellék kormányzójává nevezni; ugyanazon h. Z7vö\ 
költ kéziratiban pedig Türkheim Lajos b. ,az egyes. udv. kanczel- 
laria tanácsnokát ’s Jacquin József b., vegytani ’s fülészeti tanítót 
a’ bécsi egyetemnél , a’ niagy. kir. sz. Istvánrend kiskeresztjével 
díjmentesen fölruházni méllóztatott.

Mahmud szultánt ünnepélyesen rendelé fogadtatni királyunk 
ő fölsége, mindenütt, hol duna-várait látogatólag , határinkhoz köze- 
litend. Üdvözlésére A uersperg gr. cs. kir. altábornagy ’s tenwsi 
Bánság parancsnoka küldetek Bustsukba, hol m. h. 15kén  szeren
cséje volt ő fölsége örvendező iratát, szokott ünnepi szertartással, a ’ 
nagyur kezeibe adhatni. E ’szomszéd-baráti érzelem  tanujelét é lén 
ken méltányold a’ szultán, ’s igenigen lekötelező kifejezesd válaszszal 
viszonzá. Azon kitűnő figyelem, mellyel az említett tábornagyot 
a’ szultán fogadá, ’s útjában mindenütt halmozák, magas küldetése 
tárgyának tökéletesen m egfelelt, ’s újabb bizonyitványul szolgál 
a’kéturalkodó baráti viszonyiról.— Rustsuki hirek szerint a’nagyur m. 
h. 13kán érkezék oda Szilisztriából „P an n ó n ia“ gőzösünkön, és 
Szaid basa palotájába szállott. Widdini Hussein basa már előbb 
m egjelent Rustsukban, urának tiszteletét nyilványitandó.—  A u ers
perg gróf udvarolta u tán , hadi gyakorlat szem léletére hivaték a’ 
nagyúriéi, mellyel Bustsuk keletfelőli földein három pattantyús szá
zad, tiz d, tizenhat fontos álgyuval, két zászlóalj határőri gyalogság 
’s egy lovag-század tarla. A’ nagyur pompás nyílt kocsiban érke
zék , mellynek négyes fogatját saját kezeivel korm ányzá, kísére
tében számos lovag jelent meg a’ fegyvertéren , ’s a’ gyakorlato
kat pompás alkotványrul ’s díszes sátorokbul szemlélék. Elutazá
sát Bustsukból máj. 17 re  halórozá a’ szultán, ’s Tirnowo ’» Dri- 
nápolyon keresztül szándéka Konstantinápolyba visszatérni , hová 
a’ rustsuki ’s widdini basak kisérendik. —

A’ G a z d a s á g i  E g y e s ü l e t  f. e. junius’ 8kán reg 
geli 10 . órakor a’ n. Casino alatti csarnokban tartandó közgyűlé
sének határnapja közeledvén, a’ t. részes tagoknak e rre  leendő 
szíves megjelenésük tisztelettel kéretik.

P e s t  vármegye május 30ki kisgyülésében fölolvastatván m. 
báró Prónay Albert cs. aranykulcsosnak Pestmegye főispáni hely
tartójává ő fels. által történt neveztetese , harmadnap, t. i.jun. lső jén  
Németh György kan. ’s m. kir. tábla papiközbirája szónoklata m elle tt, 
díszes megyei küldöttség járnia tisztelkedőleg üdvözlésére. —  S e l -  
m e c z b á n y á n  m. b. Ü3án az evang. hitvallásnak egyházi gyűlést 
tartván, jeles szótöbbséggel egyh. megyéjük felügyelőjévé Prónay Al
bert b., - Pestm egye főispáni helyettesét választák, ’s e ’ hivatalba még 
ugyanaz nap ünnepélyesen be is iktaták.

Különféle. M. h. 2 4 én a zeg ri patriarka-érsek ünnepélyes kí
sérettel a legközelebb fölszentelt uj székesegyház díszes sírbolt
jába vitető ideigleni nyughelyükről, három egri püspök (Telekesy 
István, Erdődy Gábor g ró f, Esterházy Károly gróf) ’s két érsek 
(Vuchs fe ren c z  s Bischer István b.) porló maradványit , ’s Frimm 
János apát * kanonok szivemelő beszéddel ünnepélyesité a’ gyász- 
tiszte lkedést— Sz. A n d  r á s  (Békés megyében) elszegényült lako
sit Baróczy Antal neje, szül. Mondbach Jozéfa 4 8  pozs! in. búzá
val; Bajzáth Ggörgy k. tan. iOO vfrttal; Kiss Sándor szinte 1 0 0 , 
’s Csabai Antal öOvfrttal valának szívesek gyám olni.__ C s o r n á 
d o n  pünköst első ’s másodnapján a’ vetéseket és szőlőt tönkre 
zúza a’ jég , annyira, hogy a’ szépen mutatkozott termésből alig 
maradhat egy ötödéhez biztos remény. —  Galicziában a’ máj. 5 — öki 
záporok állal földuzzasztott folyamok közül, legkárlékonyabban dü
hönglek a’ Stry és Dniester. Stry kerületi város egy részét egészen el- 
borilá az árvíz. Stry ’s Rozwadow közt 7híd összedőlt. Woynilovvban

épen nagy baromvásárt tartottak, midőn a’ zivatar kitört. 15ezer gó- 
böly , két napig viz alatt lévén állásuk, éhségtől felbőszültén tova 
robbant, ’s a’ szomszéd falukba szerte száguldott. Nagyrészük e l
hullott: még több pedig elveszett, úgy hogy csak kevés kerüli ismét 
tulajdonosa birtokába. A’ folyamokon levő hajók is igen sokat szen
vedtek, ’s nagyobb részük elmerült. A ’ kár számithatatlan, csupán 
egy gabonakereskedő 4 0ezer pengő forintot veszte; az utak pe
dig annyira elrontvák, hogy több helyen egészen megszűnt a’ 
közlekedés. —

Az idei pesti lsó lóverseny június lsőjén délután 4 órakor ment 
végbe következőleg :

1. N e m z e t i  dí j  1 ang mérf. 250 ar. egy 30 aranyat érő és 
Magyarország czímerével ékesített serlegben az első lóé; 5 0 a’ má
sodiké. Tétel 16 ar., fele bánat; a’ tétösszeség fele az első, fele a’ má
sodik lóé. Futhat magyarhoni 3eszt. minden m. és k. melly sem Pesten sem 
Parndorfon sem Simmeringen díjért nem futott. — Teher 8 9 ft, k. 2 font
tal kevesbet. Belföldi lovas 4 fonttal kevesbet. Liechtenstein Aloiz hg. 
sg. m. P a t , apja St. Patrick, any. Trotinda , S 9 ft. megfutotta a’ pályát i‘ 
5ti ' alatt. Lovasa: George Andrews 1 (s’ így nyertés). Ugyanannak sg. 
rn. Jul i o . ap.  Privateer, an. Julia Manuering. 89 ft. 2. Hunyady József 
gr. sg. k. E mmy ,  apja Emeliuo, any. Y Slight. 87 ft. 3. Csekoiiics János 
úr p. m. T o r  on t a 1,  ap. Cromarty, an. Margery, 8 9 ft. 4 Nádasdy Tarn, 
gr. p. k. Ma y - Fl y ,  ap. Diamond, an. Thamar, 87 ft. 5. Eszterházy Mill., 
Festetics Mik. és Hunyady Józs. grófok bánatot űzettek.

2. Ba t t h á n y i -  Hunyady- dí j .  100 ar. 2 ang. mf. Futhat min
den kancza. Tétel 2 0 ar. fele bánat. 3e. 8 0 — , 4e. 100 — , 5e. 106— , 
idősb 110 ft. ausztriai birodalmi 4 fonttal kevesbet. Liechtenstein Aloiz 
hg. sg. k. F a n n y  H o r n e r ,  ap. Figaro , an. nem tudatik, 1 1 0  ft. Futás 
ideje: 4' 4n Lovasa George Andrews 1. Széchenyi 1st. gr. 5e. p. k. 
D ó r é ,  ap. Cation, an. Amadis, kancza. 1 06 ft. 2. Hunyady Józs. gr. sg k. 
La dy  W i l l  i ám,  ap. Blacklock, an. Haphazard kancza, 110 ft 3. Altná- 
sy Aloiz gr. 5e. p. k. L o t t e r y , ap. Lotterien, Lardella. 106. ft. 4 Cla
ry hg. G a l a n l h  a kanczájért bánatot űzetett.

3. T iz  e s z t e n d e i  díj. 104 ar. 2000 öl. Futhat Magyarhouban 
csikózott ’s nevelt in. és k. mellynek akármi származású ’s országbeli 
légyen is apja, de anyja ’s ez ágon nagyanyja is már honunkban 
született ’s neveltetett. Nádasdy Tam. gr. 5e, br. k. T a m a j a n d r y ,  
ap. Privateer, an. Thamar. 107 ft. 5' 12". George Andrews 1. Ester
házy Mih. gr. 6év. vil. p. k. Q u e e n , ap. Whitewall 1 11 fut. 2. Baldacci 
Ant. b. 4e. p. in. P y r r h u s ,  ap. S ie  d me r e  ,102 fill. Bobus János úr 
5e. p. k. J e r t a ,  ap. Vidino. 10 7 ft.— is futott, de elmaradt.

4. N a g y  i v a d é k v e r s e n y .  82 aláíró 50 aranyával egyegv . 
fele bánat. Ezek közű J öten futtattak a'többi 27]bánatot fizetett.— 
gibb időtől fogva honosított magyar nevelésű kanczák’ ISSSki ivadékai 
ra. 1600 öl ismételve; 1 0 0  ft m. 2 fonttal többet. Hunyady József gr. 
nevezte p. m. S l e d m e r e  (Baldacci báróé) ap. Sledmere. 4. Lovasa Gil
bert. 1.1. (azaz: Sledmere első és második ízben is első, ’s így nyertes) 
Keglevich Gábor gr. sz. m. C s i l l a g ,  ap. Bhi rtpore , 1 0 2  ft. 2. 2 Pecliy 
Ferencz úr sg. m. ap. Privateer, 1 0 2  ft. 3. 3. Festetics Mik. úr. br. paripája 
Ma g y a r ,  ap Murhey lOOft. 4. 4. Esterházy Mih. gr. sz. m C a e s a r i o ,  
ap. Cato. 102 ft. 5. 5.

5 . I v a d é k v e r s e n y .  50 ar. fele bánat. 16 00 öl, 100 ft. 18 33ki 
Ivadékok közt. Wesselényi Mik.- b. nevezte S o u t  h-D o w  n — , Szécheny i 
1st. gr. Mi r a c l e  — .Hunyady Józs. gr. Cl au di ne  anyakanczát. Ezen 
utolsónak, melly vétel által Festetics Mik. gr. birtokába került, ivadéka 
egyedül járta meg a’ pályát; a’másik két aláíró , kiknek lovai a’ pályán 
meg nem jelentek , bánatot fizetvén.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ cortes m. h. 13ki ülésében azt kérdezé Garcia Carrasco kö

vet Mendizaballul : miért halasztá el a’ minislerség önkényes* n 
az országos adósságok kifizetésének határnapját május lr ő l ,  juni
us l j é r e ; továbbá: gondolja e a’ ministerség, hogy ezen utóbbi 
határidőre valósággal fizethet; ’s végre , van e általában a’ ninis- 
terségnek szándéka a’ cortes előtt pénzügyi munkálatá u l, ’s ki
váltkép a’ legujabbi kölcsönzés mibenlétérül számolni ? Erre , a’ 
kíváncsiság halálcsendének közepette, fölkelt Mendizabal, ’s elbe
szélő a’ bámuló népnek , mikép a’ kormány ama’ kérdések egyik
ére sem fe le l; mert különben az ország érdekeit veszélyeztetné ; 
mihelyt azonban a’ közjó koczkáztatása nélkül lehet : mindenekrül 
adand fölvilágositást. Erre iszonyú zaj támadt ; azonban miután 
Fuente Herrero kinyilalkoztatá, hogy illy körülmény ben a’ eortesriek 
csakugyan hallgatnia kell: senki sen moczczant többé. —  A ’ ca- 
taloniai dolgok, mint érintettük, Madrid lakosi közt nagy izgást, 
a’ kormánynál pedig aggodalmat ébresztőnek; méginkább növelő azon
ban ezt a’ reusiaknak az igazgató királynéhoz intézett következő 
fölirása : „Asszonyom! Férje halála óta már három v. négy kor
mány - rendszert akart behozni a’ félszigeten; ’s tapaszlalhatá, hogy 
Spanyolországban csak olly újítások sükerülhetnek, mellyek szo
kásainkkal egyezők. Mit használt, asszonyom , a’ Zea - féle hires 
nyilalkozvány és a’ Martinez de la Rosa - féle rendelet (estatuto ;) 
m it véere azon alkotmány, mellyel mintegy 3 0  hitszegő s haza
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áruló , az erről semmit tudni nem akaró nemzetnek nyakába tolt?
A’ nép által múlt évi augustusban kikiáltott alkotmányt elfogadd 
Ö n , ’s többi közi e ’ nevezetes szavakat monda a’ cortes előtt : 
„Nem akarok, nem óhajtók mást, mint mit az alkotmány megen* 
g e d ; leányom szerencsésnek tartamija magát Spanyolországnak al- 
kotmányszerü királynéja lehetni.“ Hogy Önnek bebizonyítsuk , asz- 
szonyom , mikép ez alkotmány a’ tömegnek még most is bálványa,
’s még igen sokáig az maradand, elég emlékeztetnünk arra, mikép 
augustusiéi f. e. január közepéig semmi nyugtalanság , az elégü- 
letlenségnek semmi nyoma nem volt a* félszigeten ; minden csen
des volt azon pillanatig, midőn a’ kormánynak ama’veszélyes gon
dolata jö t t : uj alkotmányt lélesitni, mellynél a’ nép polgárjogai , 
a’ hivatal ’s méltóság után esengők cseleinek erőszakosan fölál- 
doztassanak. Hogyan szívelhetné egy illy elnyomatott és szeren
csétlen nép e’ gyalázatot ? Hübérnöki rendszer (Feudalsystem) föl
állításáért ontsuk e vérünket ? Calomarde kormányánál hűtelenebb, 
rabi óbb kormány föntartására szolgáljon e vagyonunk, értékünk ? —  
Nem, asszonyom ! Spanyolországnak nincs többé nyugalma ; de 
a’ nyugtalanságot nem a’ nép akarj^; nem ; Ön ministerei akarják 
azt. Am ha diadalmaskodnának is, győződjék ineg róla: diadalmuk 
kevés ideig fogna tartani ; uj hazafiak támadnának, a’ mi bukásun
kat megboszulandók. Még van idő, asszonyom , a’ nagy szeren
csétlenséget gátolni. Térjen vissza Ön az Í 8 l2 k í  alkotmányhoz; 
környezze magát a’ haza igazi barátival; ’s látni fogja O n, mint 
sietend a’ nép Önt áldani ’s védni- Heus, május 7kén 1 8 3 7 “. (K ö
vetkeznek az aláíratok.)

Catalonia folyvást háborog, ’s különösen Barcelona azon hely, 
hol legingerültebb ’s leghatékonyabb a’ forrongás. Hiában tüzete ki 
Parreno annyi álgyut az ulczák szegletinél ; mindenütt csoporlulás, 
mindenütt hevültség v an ;’s a’ cataloniaiak, öveik mellé tőrt szúrva, 
szintolly hangosan éneklik a’ „Tragalál“ a’ Carmelitatéren mint az 
Esplanade». A’ nemzetőrség közül 8  zászlóalj tagadá meg a’ szol
gálatot. Egy pap sem mer az ulczán mutatkozni. A" kiköllözők szá
mára nem elég az oltani gőzös. Előbb soha nem hallatszék gyil
kosság Barcelonában; most majd minden pillanatban meggyilkolt 
tetemre bukkan az em b er, a’ belvárosban szintúgy mint a’ kül
sőkben. A ’ titkos társaságok éjt ’s nap dolgoznak ; f. h. 7kén is ál
lítottak föl egyet a’ Gracia külvárosban, mit maga a’ főkapitány is 
tud, de tilalmazni nem bátorkodik, mert a’ kézművesek csapaton- 
kint sereglenek oda. Parreno fölszólitást is bocsáta k ö z re , melly- 
ben a’ zendülés iszonyatosságit ’s az abbul származó veszély és pusz
tulás képét ábrázolja, ’s Barcelona polgárit a’ múltak feledésére 
nógatván, királyné iránti hűségre szólítja föl őket. Alig múlt azon
ban el néhány, óra e’ felszólítás kiraggatásía után, midőn következő 
nagy betűkkel nyomtatott ellenfölszólilás jelent m eg , ama’ mellé 
tapaszb a : „Cataloniaiak ! A ’ népek nem lesznek boldogak előbb , 
mint melly napon zsarnokaik m eglesznek buktatva! Kifáradva, 
hogysem tovább tűrhetnélek : megkísértettétek 4kén éjjel magatokrul 
az igát lerázni. A ’ pártos hatóságoknak sikerült , hotelen idege
nek gyámolilásával , elszánt igyekezetünket pillanatig hátráltatni. 
Ok a’ félsziget legvirágzóbb, leggyönyörűbb városát vérrel italák; ’s 
ti büntetlenül hagynátok e e ’ szörnyű vétket? Bizonnyal nem, mert úgy 
nem érdemlenétek meg a’ calaloniai nevet. Emlékeztek e m ég a’ 
büntetésre , melly Bassát ugyanazon épületben érte , hol most a’ 
calaloni nép ellensége lakik ? Osztozzék ez ellenség Bassa sorsá
ban ; rokonink vére kötelességünkké teszi a’ boszut ! Számtalan 
család szomorg ’s él zavarodásban; gyülekezzünk tehát, ’s csak egy 
zászló legyen e’ városban föltüzve ; a’ cala'oni függetlenségés sza
badság zászlója. Csak a’ szabadságban ’s függetlenségben találandó 
juk föl szerencsénket. Legyünk tehát függetlenek és szabadok; 
ne mutassunk a’ világnak pulya elaljasodottság példáját Barcelona, 
máj. ló k én  1837. A’ hazafiak.“ Őst. Beob.

A’ hadi ludósitások még folyvást egyezellenek d. Sebastian 
visszavonulta okának megfejtésében. Hihetőnek vélik, hogy Cabrerá- 
val szándékozik egyesülni , ki Oraa vezér e lő tt , csekély ütközet 
után hátrálni kénytelenülve, Arragonia felé vonult. —  San Sebas
tian! levelek dicsérik Espartero hősi bátorságát, mint Hernani m eg
hódításánál egyiknek az elsők közü l, ki aczélos kézzel az ellenség- 
soraiban utat nyitott. —  Evans m. h. Sál kén hagyta el Írunt, Her- 
naninál Esparteroval egyesülendő, hogy összehatólag támodhassák 
meg újabban a’ carlosiakat. lrribaren nem találkozhatott az Argán át
nyomulni szándéklott ’s valóban át is költözött ellenséggel, m ellyel, 
bayonnei sürgönyök sze rin t, maga d. Carlos és Sebastian infans 
is tábornoki ’s vezérkarostul van.

A N G L I A .
Az alsóház május 17én tartott a’ pünkösti ünnepek után el

ső ülést. Most olly törvényjavaslat forog szőnyegén, melly azon 
módba, a’ mellyel vitás parliamentválasztások megvizsgálandók, jobb 
rendszert szándékozik hozni. Eddig hasonló vizsgálatok tömérdek 
költségébe kerültek mindenik félnek.

Az alsóházban május íáOikán Talfourd szabadságot kért egy 
javaslat előterjesztésére a’ kiadási jogot ’s utánnyomást illető törvé
nyek kijavítása ügyében ’s javasolja, hogy az Írónak és családjának 6 0  
évre bizlosiltassék a’ kiadási jo g  , egyszersmind bőven kilerjeszke- 
dék azon igaztalanságrul, mellyet a’ leghiresb angol szerzők ellen 
elkövettek. 0 , úgymond, a’ literatura számára nem alamizsnát, ha
nem igazságot követel. A ’ kincstári kanczellár nyilványítá, hogy az 
indítványt örömmel támogatja. Valahányszor a’ kormány valamelly 
írónak m ég eddig jutalmat ad o tt, mindenkor az írói tulajdon kér

dését is megfontold, mivel érző , hogy ezután az írói érdem sajá- 
tibblag julalmaztatik m eg ; hozzá adván, hogy az utánnyomásokat 
ellenző népjogi ótaloin kérdése is tárgya a’ kormány tanácskozási
nak. (Hall juk !) A’ törvényjavaslat előterjesztése minden ellenzés 
nélkül megengedteték. —

Brougham lord a’ felsőház jegyzőkönyvébe ellenmondást ’s ó- 
vást iktattatolt a’ Canada iránt hozott végzem ények ellen. —

A’ ministeriek az egyes választásokban gyakran vesztenek.— 
Az által, hogy Leader a’ westminsteri követséget n egszerzeni kíván
ta , előbbi helye, u. m. a’ brittgevateri, megürült, ’s most ott is egy 
conservative választoltak helyébe. A’ ministeri lapok bizonyítása 
szerint azonban az ottani toryk a’ leggaládabb megvesztegetéseket 
követték el, olly annyira, hogy némelly választó szózatot ötven font 
sterlingen is vásárlottak. Sheridan ur , a’ szabadelmü jelölt, ré szé
ről pedig, egy penny(fillér v. batka) sem adalolt ki tisztátlan czélra. K ü
lönösen bizonyos ( voucher vala munkás e ’ dolgban, ki a’ választásoknál 
szózatszedéssel valódi kereskedést üzöget. A ’ Globe azt beszéli róla, 
hogy a’ westminsteri választásnál elsőben is Leader biztosságánál 
jelentkezők, szolgalatját ÜáOO font stgért ajánlván, ’s midőn ez elu- 
tasitá, Burdelt biztossága azonnal megfogadd 6 0 0  font sterlingért .Miu
tán a’ westminsteri választásnak vége lön, a’ nCarlton-Clubból“ pénzzel 
gazdagon ellátva azonnal Bridgevaterbe utazott , hasonló szolgá
lat-tételre. —

A’ pnrliamentválasztás Angliában drámai érdekű jeleneteket m u
tat, mellyekhez az európai szárazföld, inellynek politikáját m ég alkot
mányos országokban is inkább csak ajtók mögött űzik, hasonlót se
hol sem állíthat föl. Szabad égalatt, nyílt sorompókban lép egyik jelölt 
’s egyik szónok a’ másik ellenébe, korábbi érdem ek ragyogó fény
be tétetnek, régi emlékezések megujíttatnak , a’ pártok m eggyő
ződéseire, valamint előítéleteire és szenvedélyeikre történik a’ hi
vatkozás, inig ezek a’ (husting, szószék v. állás) két oldalán egym áse- 
rejét mérve ’s vizsgálva, élénken ’s hangosan fejezgelik tetszésöket, 
vagy rosza!ásukat,és a’népi elm énczségnyers tréfákban és sok;-» >r sza
bálytalan jelképekben játszik, olly választási jelenést, millyeket Ho- 
gart szeszélyes ecsetje föste, ’s mellyek a’ reform-törvény kövelkezé- 
siben ritkábbakká leltek ugyan, de mulatságos közbe jövések,p. o. bal
ga vesztegetési kísértések, alkalmi verekedések , rothadt narancsok
kal ’s káposzta-lorzsákkal dobálások a. t. még most is gyakran 
fordulnak elő. A’ nevezett westminsteri választás, mellynek várat
lan végét említettük m á r, olly eset vala , melly a’ londoni közön
ség részvétét nagy mértékben magára vonta ; m ég azon fontos fér
fiak. is, kik a’ csarnokon procentókkal ’s couponnokkal (kamatszeletek- 
kel) segítik elő az uj világ történetét, várakozva a’ történendőkre, 
pihentek egy napot, a’ „sóvár nyerészkedés“ fáradságból , vagy 
legfölebb a’ választó kezek emelkedésit vagy lebocsátását vigyáz- 
gaták. Nyomos fogadások történ tek , mikben a’ szabadelmüek so
kat vesztettek. A’ választás maga mind a’ boroughra (városszakra) 
nézve , melly eddig Londonban legradicalabbnak tek in telék , mind 
ama’ férfira nézve, ki sirja szélén megtagadd előbbi élete elveit, olly 
fontos, hogy méltó arra még egyszer körülményesen visszatérnünk. 
M ellőzzük azon eszközöket, mikkel a’ pártok kölcsönösen é l
tek süker - biztosítás végett, minők például voltak, hogy nem csak 
a’ legrégibb torycsaládból származó lordok szedlek szózatokat 
Burdett részire, hanem még a’ legfensóbbi divatu ladyk is („of the 
first fashion“) lebocsátkoztak, ’s szabóiknál, szatócsaiknál szavazatot 
vadásztak B urdettre , különben vásárlásaik elvesztésivel fenyege
tőzvén jövendőre. Egyébiránt illyeseket minden választáskor az e- 
gyik párt szintúgy ű z , mint a’ m ásik; csak hogy ezúttal ímind 
ez a’ legnagyobb mérték szerint ment véghez. Ellenben néhány é r
dekes pontot emelünk ki azon irományból , mellyel O’Connell 
Brittország nagy életkérdését, Irland sorsát , a’ szabadelmü érdek 
m érlegébe iktató. M eleg bevezetés után, mellyben Irland állapol- 
ját rajzold a’ torykormány alatt, ’s nyilványítá, mikép az irlandi 
nép őt megbízd ama’ nagy próba m egléteiére : valljon Irland ké
pes e igazságot nyerni Angliától; vagy magának kell azt m eg
szereznie? így  folytaid szavait: „W estm inster választóji! Az irlandi 
nép nevében hivatkozom rátok. Akarjátok e az uniót a’ két ország 
közt m egerősíteni, vagy hanyag ne előttetek ? Ha Leader vir mel
lett szavaztok, ki azon szabadelmü elv barátja, hogy Irland igazsá
got nyerjen: elveszitek kedvünket az unio-felbontáshoz, sőt kien
geszteltek azzal, minthogy az irlandiakkal úgy bántok, mint test
véreitekkel, barátitokkal. Ha pedig Burdettet választjátok, ki most 
oh! Irland legkeserübb ellenségeihez csatlakozott: úgy növelitek 
vágyódásunkat az unio-felbontásra; a’ legerősb okokat fogjátok e r
re kezeinkbe adni, hogy utáljuk az t, mert ekkor az irlandiakkal 
úgy bántok, mint idegenekkel, sőt ellenséggel. Mind az egyik, mind 
másik esetben jogosan fogják honosim viseleleket méltatni. Tán 
vádolnak, hogy a’ mostani válosztási harezba Westminsterért annak 
Irlandra tartozó oldalát igen is kiemelem ? Ám de gáncsolhatnak e, 
hogy épen ez oldalt érzem  erősen, m élyen, de bizonnyal nem ki
zárólag ? Minden bizonnyal a’ mellett még másról is van szó, mi az 
angolnak igen fontos, ’s a’ t. Bocsássátok meg, ha kénytelennek ér
zem magainat az igazság kérdését Irlandra nézve e’ minden tekintetben 
fontos eszméletekkel vegyíteni. Kötelességem, ’s több más közt, követ
kező két ok igazolni fog. Elsőben is, Irland harmadrészét teszi az or
szág népségének. Ezen ország egy harmadának jogai és szabadságai, 
csöndé ’s jólléte függnek e ’ harcztól. Másodszor, képviselő által az ir
landi nép a’ parliamenlben, mennyire tőle tügge, mindenkor véde es tá 
mogala minden takarékossági javító rendszabályt, melly az angol nép
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javára megfordult a’ parlamentben. Mindenkor terheltek kevesbilé- 
se és jogaitok szaporítása mellett szavazott, van tehát igénye hálá
tokra, de általam inkább igazságtokra ’s nemesszivüségtekre hivat
kozik. Engem  személyes indító-ok Burdett ellen nem vezérel, ’s 
ha ellenséges érzelmű volnék is iránta, méltatlan állapotja által túl
ságosan ki volnék elégítve. B ritannia’s az egész polgárvilág szemei 
rajtatok függnek, valljon ez alkalommal előbbi nevetekhez méltó- 
lag fogtok e cselekedni, méllólag dicsőségtekhöz a’ polgári és val
lásos szabadság szent ügyében ; vagy azt mondják e rólatok : olly 
értelmetlenek ’s oktalanok vagytok , hogy különséget nem tudtok 
lenni név és dolog közt ? Burdett neve eddig legdicsőbb, legszebb 
harczaitokkal vala összekapcsolva a’ szabadságért. Csak nevéért har- 
czoltatok e akkor, vagy önmagáért? Alkolmányszerü szabadság az ő 
lényegében, volt az, miért a’ polgári harczol harczolátok. Burdett ne
ve akkor zászlóitokon vala ; ő akkor szabadság bajnoka volt. E ’ név 
most a’ babona és zsarnokság, ’s a* rablás fekete és véres zászlójára hi- 
meztelett. —  Én óhajtóm , rem ényiem , sőt szilárdul hiszem , hogy 
önmagátokhoz , ’s nagy és dicsteljes hazátokhoz méltólag fogtok 
cselekedni. —  Hű O’Connelltek. “ Mint tudjuk, ezen felírás daczá
ra is , Burdett választatott meg ismét; —- mert a’ toryk O’Connell 
irománya ellen személyes befolyásukkal táinogaták ö t , ellenben 
Leader személyét rágalmazók, ’s rharakterét, ’s vallását becsmérlők.

Mondják, a’ Westminster! választás mind a’ két jelöltnek tö 
mérdek pénzébe került, de főleg sokba Leadernek. Burdett költsé
ge csak 6 0 0 0  font sterling vala, Leaderé, mint állítják, 1 4 ,0 0 0  
(1 4 0 ,0 0 0  pengő forint.) A’ torylapok szerint Evans, Burdett megvá
lasztatásától megijedvén, v isszatérn i készül, nehogy conservaliv vá- 
lasztassék az ó helyére is , ellenben a’ ministeri szabadelmü lapok 
azt bizonyítják, hogy Evans soha sem mondott le parliam ent helyé
ről. —

A ’ westm insleri választás sükere leirhallan megindulást o- 
kozolt Irlandban. A’ M. Herald szerint 0 \  onnell azt nyilványítá, 
hogy ő m ég azon éjjel véres hetükkel fog Dublinba tudósítást kül
deni. A’ már előbb jelentett nagy népgyülést Coburg-Gardensben, 
mellyre vagy 2 0 0  ezer emberi vártak Irland minden részeiből , e- 
zen ludósitás következtében siettetni fogják. A’ Dublin Evening M a
il tory-lap e’ tekintetben következő intést nyilványita: „Bár minden 
conservativ ’s minden protestáns Dublinban fegyverrel ’s lőszerrel 
látná el magát, mind saját védelmére, mind polgártársai támogatására; 
kétszáz ezer ember falukról Dublin keblében összegyűlve ; (mikép 
leend a’ nép fegyverkezve, szerkesztve , v ezére lve , nem mond
hatjuk meg-,) a’ legroszabbal fenyegethet bennünket.“ A’ Globe e’ 
lármára igy vélekedik: „Minő oktalan e ’ jó tanács, senki sem tudja 
jo b b an , mint maga az iró ; de szándékát nem érthetni félre ; ha
tással kell annak lenni Londonban. A ’ kérdéses Coburg- gardensi 
gyűlésre a’ meghívás történt 11. p ee r, 12. p e e r íi , 7. baronet,’s 
12 . alsóházi tag , e’ fölött több mint 2 0 0  ranggal és vagyonnal bí
ró gentleman óllal. E ’ gyűlést csakugyan mégis tárták Dublinban, 
’s felírást szavaztak a’ királyhoz, mellyben az irlandi nép bizodal
ma fejeztetik ki, a’ mostani ministerium iránt. Az összegyűltek szá
mát különbözőleg teszik közzé a’ lapok. A’ tory pártiak ;dig teszik 
2 0 ,0 0 0 re  , a’ szabad  elmüek legalább is 6 0 ,0 Ö 0 re , ’s igy nem 
voltak 2 0 0  ezren. —

U j abb ’s bővebb tudósítások a’ dublini nagy gyűlésről Co 
burg-Cardensben , a’ jelenvoltak számát 1 0 0 ,0 0 0  teszik , kik közt 
számos igen tisztes nevű ’s rangú személyt emlílnek. A’ nép a’ 
hozott végzések után csöndesen haza takarodott. —

Az angol lapok politikai szellemükhöz képest nem egyenlőn Ítélik 
meg a’ franczia követkamra fontos vitatásii a’ titkos pénzek megsza- 
vaztatása ügyében.

A’ király máj. I7kén valamint jun. 3án Batrend-gyülést nka- 
ra tartani, ’s ez utóbbiban Esterházy hget nagy kereszttel felruházni.

Valter Seolt kedvencz leánya,(Lockhard nője, ki most hires ipa 
élelírását szándékozik kiadni) május I7 é n  Londonban méghalálozott.

F H A N C Z I A O R S Z Á G i
A ’ pairkainra május 16ikán és lT ik é n a ’ pairszók-szerkesz- 

tésrül ’s törvénykezési rendszerérül vitázott, inellyközben még azon 
kérdés is előfordult: valljon a' pairkamra mint eddig, '• a kormány 
javaslata szerint jövendőben is, csak kir. rendelet következésében 
’s egy főügyész kinevezlelése után a’ vád támogatásira, vagy pedig 
elnöke indítványára önszántából, mint a’ kormány javaslata vizs- 
gálására, megbízott küldöttség ajállja , alkossa e magát törvényszék
ké , s igy a kormány oda járulása nélkül is illetősége elé vonhas
son valamelly port? A’ biztosság e ’ javaslatát a’ ministerium ostrom- 
iá, mellynek következésében az m ég egyszer visszautasiltatot a’biz
tossághoz. E ’ javaslat szerint a’ pairszék gyakran vádló is lenne, bí
ró is. —

A’ pairkamróban május 19én Montalembert után, ki az é r
seki lakhely -  átengedés ellen szólt, Portalis lépett szószékbe, ’s 
megm utató, hogy a’ fenforgó törvényjavaslat, mellynél fogvást a’ 
párisi érs. lakhely Paris városnak engedtetik sétaállitás végett, tökélye- 
sen törvényszerű. Maga Barthe is azt nyilványitja , hogy a’ törvény- 
javaslat semmi törvényt nem sé r t, ’s a’ kormányt törvényszerüleg 
illeti az egykori érseki lakhely tulajdona. A’ Barthe által nyilat
koztatott elvek ellen számos legitimista pair kelt föl megczáfolni a- 
zo k a t, névszerint Dubouchage , és Tascher, de a’ kamra folyvást a’ 
vitatások berekesztését sürgetvén, a’ törvényjavaslat 73  szóval 2 8  
ellen csakugyan elfogadtatott. —

A’ pairkámrában május 19kén azon helynek átengedéséről 
szóló törvényjavaslat forga vitában, mellyen az érseki lak állott 
aze lő tt, ’s mellyel most a’ kormány Paris városának akar ajándé- 
koztalni sétahely készítésre; A’ törvényjavaslat a’ kamrában élénk 
éllenmondásria talált. Tascher gróf is a’ javaslat ellen szólt. Azt ál- 
lilá többi közt: a’ kormányhoz inkább illenék példát adni az igazságra ; 
m ert mit kell gondolni, midőn egy részről az ember ismét kinyittatni 
látja azon egyházat (St. Germain 1’ auxerrois,) mellyel a’ lázadás 
becsukott, más részről pedig az érseki lak kövei szélbe szárainak? 
Mit, midőn az egyik rendelet a’ zendülés müvét roszalja ,a’ másik pe
dig annak kicsapongásit helybenhagyja? Nem fog e a’ stalus-lársa- 
Ság igv vezélyeztetni ? Illik e erkölcsi kormányhoz a’ lázadás ö- 
rökségét elvállalni? A’ szónok végzetül azt ja\asolja indítványkép, 
tartassék meg a’ szükséges hely egy uj érseki lak - építésre'! Dpe- 
ux Brézé marq. indítványa meg azt kívánja, hogy az érseki lak 
ismét ugyanazon helyre építtessék, mellyen előbb állott. Montalembert 
gróf azt állítja, hogy az 1 8 0 tiki cöncordatmn ezen egyháznak isméi 
visszaadó tulajdonát; ’s nem h iszi, hogy a’ szabadság és népföl- 
ség urasága a’ tulajdon tiszteletét kizárja , melly az érsek szem é
lyében palotája földulatása által megsértetett. Portalis gróf azt nyil- 
ványítja ; kötelessége a’ kormánynak, hogy a’ párisi érseknek illő 
lakot adjon a’ székesegyház közelében. Dreux Brézé, Tascher gr. 
indítványához állott, melly szavazásra kerülvén, félréveltetelt, ’s a’ 
törvényjavaslat 7 3  szóval 2 8  ellen elfogadtatott.—

Ma jus 1 9én reggel 8  órakor kezdek az alsórajnai törvény
szék előtt amaz öt fogoly megpöröltelését, kik a’ strassburgi katonai 
zendülésben oct. 30án  részt vettek , ’s makacsságban marasztallak 
el, de később önkény leg a’ törvényszék elé állottak. A« esküttség 
valamennyit néni-vétkesnek nyilványítá. -—-

A ’ követházban május 20kán több rendű kérelem  fordult 
elő. Bizonyos Poulret de Mouchamps asszony a’ Gazette dés fem 
mes felelős szerkesztője azt kívánja, hogy a’ polgári törvénykönyv 
2 13ik czikke, melly szerint a’ férj nőjének ótalommal, a’ nő pedig 
férjének engedelm ességgel tartózik , törlesztessék-el. A ’ kérelem  
napirenddel mellőztetetl-el. A’ tudósitó tréfálva azt jegyzé meg, hogy 
ez  asszonyságok nem annyibul a’ kérdéses czikkely eltörlesztését 
sürgetik, mint határozásai megfordítását. Egy más folyamodás a’ 
koczka és csarnok-játékok ellen a’ pénzügy és igazsági ministerhez 
utasittatottj oda m ég a’ párisi, lyoni ’s egyéb puskamüvesek folyámadá- 
sa is a’ zsebpisztolyok tilalma ellen.

A’ követház egészen különös útón indult m eg ; ugyan is 
május 18iki ülésében az igazság és istentisztelet köl ségeit vitatván, a’ 
cassalio - szék tanácsosai évdiját, melly 1831 ben 1 2 ,000frankra 
csökkenteték, ismét 1 5 ,0 0 0  frankra enielé ; az első folyamodási bi- 
rákét 1 2 5 0  frankról lőO O frankra, e’ fölött az evangelicus Vallás
felekezet főigazgatósága éves költségjegyzékét 4000frankkal n e 
velte, A ’ május 1 9iki ülésben a’ péuzügyminister 6 0 0  ezer franknyi 
hitelt kívánt , új levélposták állítására. E rre a’ külügyi osztály költ
ségjegyzéke vitatására kerülvén a’ sor* Fulehiron szükségnek vél
te , Sehweizzal bizonyos szerződést köttetni , melly állal elmei - 
lőztessenek jövendőre minden olly bonyolülatok, minők W ahl testvérek 
és Cellard ügyében történtek. Mólé gróf azt válaszold, hogy már e ’ 
tekintetben alkudozás foly. Miután még néhány franczia staluspol- 
gár követeléseiről vala szó a’ porlugáli kormány ellen , az egyes 
költségtételek vitatásához fogtak. St. Marc Girardin használta ezen 
alkalmat némelly észrevételek felhozására utaztából a’ Dunán lefe
lé Konstanlinápolyba , mire a’ külügyék egész költségjegyzéke min
den másitás nélkül elfogadtatott. —

A ’ kegyelm et nyert politikai tettesek száma, kik engedői
met hyertek Parisban tartózkodásra, ötvenet halad meg. —-A’ (Juoti- 
dieiine, melly eddig hevesen ostromló a’ 8 0  frankon alul álló lapokat, 
most maga is követte példájukat, ’s lapjai árát 6 0  frankra csökkenté.—  
Havreban egy czethalász - hajó födelén két uj - izlandi benszülött 
érkezett m eg, kik mint hajóslegények állottak e ’ hajóra szolgálatba.

A ’ párisi lapok sokat beszélnek számos követ bizonyos gyű
léséről , melly május 19kén Hartmann urnái tartatott. A’ jelenvolt 
követek száma 1 7 7  va la , kikhez m ég más 2 7  csatlakozott, noha 
szem élyesen nem jelenhettek meg. Hartmann mint elnök, ’s u tá 
na Guizot es Herbert beszédeket tartottak, m ellyekben a’ gy ű lés  
czélját kifejezek , ’s a’ t. —

E gy párisi, levelező szerint az Alig. Z tgban .: „Az uj fr. 
ministerium szitása a’ tierspártihoz, mint mindenből kitetszik, gá- 
tolhalatlan. Mólé legjobb szándékával sem képes mostani helyzeté
nek másithatatlan törvénye alul menekedni. 0  most a’ doctrinai- 
rekkel, ’s főleg Guizotval teljesen m eghasönlott, úgy hogy egy
másnak kölcsönösen a’ legnagyobb gorombaságokat mondogatják. 
M ólé nagy hibát követett el az által, hogy a’ cónservativektöl (do
ctrinaire) elvált, ’sa’t.“ —

A’ jour. de Paris szem ére hányta a’ ministeriumnak, hogy a’ 
Gazette által támogattatik ; a’ La Charte m eg a’ jour. de Parisnak, 
hogy az ellenzés oldalához szegődött. A’ Gazette de France végre 
azzal mentekezik, hogy ő leven első, ki a’ köz bocsánatot sürgeté, 
örömmel fogadá, bárkitől származzék is az.

A ’ Paix sze rin t: ,,A ’ franczia gyarmat Senegal mellett nyuga
ti Afrikában néhány év óta igen gyarapult jóllétében, ’s hogy a’ 
belföld több fekete (mór v. szerecseri) törzsökivel közelebb kapocsba 
juthasson , uj telepet szándék a’ sor-szigéten alapítani, St. Louis köze
lében. Már érkeztek is folyamodások földekért é’ szigeten. Az uj- 
don alapítandó várost St. Philippe nevűnek rebesgetik. 4 —
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’s agyvelő-gyuladástól féltelték ; de a’ legújabb tudósítások javulá
sát jelentik.

A ’ Constitutionnel szerint Oranból Ejszakafrikában május 7ől 
bizonyosnak írják, hogy a’ békekötés a’ francziák és Abdelkader 
közt csakugyan megtörtént, ’s ez maga személyesen adandja át ke
zeseit a’ franczia főparancsnoknak.— Paris hatósági tanácsa Orleans 
hg egybekelését jótétekkel szándékozik kijelölni. Ugyanis a’ külön 
adakozó hivatalok számára 3 8  ezer frankot rendelt, a’ lelenczek 
(talált gyermekek) ujdon ruháztatásukra 12  ezeret, 2 0  ezret elemi 
iskolákbeli jutalmakra ’s 6 0  ezret kiosztatásul a’ kézmüvesi segéd
pénztárak közt. Az előkészületeket a’ városházban junius közepén 
tartandó ünnepre Visconti ur, a’ szajnamegyei ispán intézi. A’ te 
remeket ujdon an föslik ’s díszesitik, Paris és Lyon gyármüveire 
különös tekintet vala. Valamennyi, Parisban születeti jeles férfi arcz- 
képe, akár katonák , akár tudósok vagy művészek voltak azo k ,eg y  
szobában fognak fülrakalni, egy más terem  élő virágokkal ékesít- 
tetni; mellyeket úgy szándék fölállítani, hogy épitészeti alakokat ké
pezzenek ; földszint a’ padlaton pedig szökőkutak lesznek. A’ hg.- 
asszonyt egyszersmind honjabeli tájképek fogják meglepni. A’ tűz- 
jaték 4 0  ezer frankba kerülend. Estve a’ M arsmezőn 1 0  ezer sor- 
ezred katona bengali tűzvilágilás mellett egy erősséget fog megtá
m adni’s védeni. A’ pattantyússáge’ tárgyi előkészületekkel foglalkozik. 
M árm ost is sok idegen tódul P árisba; tömérdek m ennyiségű kész 
pénz jut forgásba. A ’ sevresi porczellángyár a’ korona - hgasszony 
számára egy pompás asztali készületen m unkás, mellyen az u- 
tólsó kitételkor olly igen csudáit föstvény: Diana a ’ vadászaton , fog 
előterjesztetni. —

Az algieri ügyekről következő tudósitást olvashatni az Alig. 
Z lgban: „Abdelkader m egjelenése Tilteri tartományban az aráb tör- 
zsökökre trombitaszókint hatott. A’ metidshadi népség közt nagy az 
izg ás ; Ali Ben Sudi Saadi, igen hires m arabut, valamenyi uthant 
végig járja, ’s az arábokat szent háborúra szólitgatja. M edeah kör
nyéke kabyljei Abdelkadernek Bugeaud tábornok ellen 1 0  ezer 
gyalogot Ígértek. A ’ hadsutok legjobb lovaginak is egy része E- 
mil lovasságához csatlakozók. Shershalle, íVledeah , és Belida váro
sok adót fizetlek neki. Eddig legalább a’ keleti törzsökök hűségé
ben lehete bízni. Az aribek, a’ khachnák es beni-mussák védólal- 
mat képeztek olt a’ gyarmatosak számára, kik már meggyőződtek a’ 
keleti földek hasznáról. Azonban Abdelkader felszólításai e ’ törzsö- 
kökre is némi nyomadékkal látszanak lenni. Május 8kán 1 5 0  lo
vas Amranahból megtámadá Uegaia gyarmatot, M ercier ur tulajdo
nát. Az arábok megöltek néhány munkást , ’s az ott talált szép nyá
jat elhajtották a’ hegyekbe. Úgy látszik, hogy a’khachnák nem igen haj
lottak az amranahiktól megtagadni a’határukon visszatérhetést. E ’ szo
morú eset halálos félelmet önte a’ keleti vidékek földbirtokosiba. 
M ég ez estve spahik és- zuavok fognak paltantyussággal Regaiába 
menni, ’s a’ t.“ — A ’ franczia katonaság elégtelennek látszik a’benszü- 
löttekszámához képest. Az arábok ravasz de vitéz hadakozó népfaj.

Bizonyos Crespel Arrasból, ki egyike a’ legvagyonosb franczia 
répaczukor-gyártóknak, a’ kamra biztossága előtt nem rég  követ
kező érdekes nyilatkozást adott a’ gyártásabeli anyag állapotjárói : 
„Czukrom gyártási ára kilogramm szerint 6 0  centimére (fontja 6. 
sous-garas) jő. A’ folyó évben azonban 6 — 8 centime-mel többe 
jö tt, mert a’ répatermés rósz, a' kőszén pedig drága volt, egy u j
don föllállitott gyárban ellenben még 1 frankba is került, mit főleg 
a’ napszámosak drágulása, ’s azon nehézség okozott, mellyel nap
számosokat kaphatni. Az általam alkalmazott répa legnagyobb ré 
szét magam termesztem ; ezre 5— 6 frankomba (v. forint) kerül ; 
a’ vásárlóit ezre 8 —>9 frankba jövendne. A’ répatermesztés igen föl- 
rugtatja a’ föld árát ’s értékét. En nem rég földeket vettem, 8U0 
frank áron számítva minden napszámnyi földet (holdat ?) , melly e- 
lőbb csak 2 0  frankért vala kibérelve. Mióta a’ juh- ’s marhatartás
ra a’ répát is használom , azóta képes voltam juhaim és szarvas- 
marháim számát kettőzletni, ’s kevés év múlva a’ föld száztól öt- 
vennel többet fog érni. A’ répaföldek haszonbére kétszeresü lt, ’s 
hol kizárólag répát termesztőnek, négyszeresült ’s a’ t.“ E gy  má
sik czukorgyártó nyilványította, mikép ő a’ czukorgyártással csak 
mellékesen foglalkozik, ’s azért erőmüvei igen egyszerűk , nem is 
kerültek többe 7 0 0 0  franknál, és hasonló gyárt 2 0  ezer frankon 
könnyen állíthatni. Evenkint 5 0 — 6 0 ,0 0 0  kilogramme czukrot gyárt, 
Czukra gyártási árát külön nem mondhatja meg, de haszonbéri jó 
szága és a’ czukorgyár utolsó évben 25  ezer frankjába kerültek és
4 5 ,0 0 0  frank jövedelmet hoztak. —

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Az ausztriai Lloyd kereskedési ’s tengeri tudósításai Naupliából 

május 6ról következőt jelentnek: „E gy váratlan szomoritó eset utób
bi napokban országunkban köz aggódást okozott. Porosban ’a keleti 
dögmirigy ütött ki , mellyet egy Tarassarniból jött görög hajó ho
zott be. A’ legénységből egy szem ély’s más három benszülött, kik 
egymásután elkapták a’ betegséget, megholtak olt, ’s minden gyanú 
nélkül el is lakarittattak, midőn egy más matróz nőstül betegült meg 
benne. A helyhatóság erre gyanakodni k ezd e , ’s midőn a’ bete
gek megvizsgáltattak, dögmirigy-kelevényl vettek rajtok észre. Azon
nal tudósiltalott erről a’ kormány A thénben, melly lüstint a’ legszi
gorúbb rendszabályokat tételé meg, hogy, hacsak eszközölhető, a’ 
baji azon szigetre szoritsa. Mint m ondják, m ég a’ Pyraeust is

elzárá a’ fővárostól egy őrvonal. Itt közvetlen óvadék-szabályok té ' 
tettek a’ ragadvány beczipeltetése ellen, a’ hegyek körül is őrvonal 
húzaték, ’s a’ városba vivő országutak katonailag vannak megrakva, 
úgy, hogy méltán reméllhetni a’ gonosznak tovább nem terjedé
sét.“ —

* ... *V
S tatus-papírok k ü l ö n b ö z ő  országokban. 3. A ustriaist. pa

pírok. Austriát sok régi adósság te rh e lé ’s a’ franczia zendülésig híven 
teljesité kötelességé minden hitelezője iránt. A ’ franczia zendü- 
lési háború azonban igen megzavaró a’ pénzügyet, ’s a’ szükség 
olly rendszabályokat szült, mellyek a’ nyilványos hitel föntartásá- 
val teljességgel öszsze nem férhettek. Oda szám iiható: l ö r ,  A* 
papírpénz rendkivüles szaporitaltása 17 9 7 ó ta , m ert addig a’ bécsi 
bankók m eglehetős súlyegyenben állottak az érczpénzzel , m int
hogy minden nyilványos pénztár köteles volt azokat ezüstpénzre 
váltani. E z’ évben azonban már korlátozók a’ bankók készpénzül 
elfogadtatását, következett évben pedig egészen megszünteték. Több 
eszközt kisérte meg a’ kormány, de m égsem  m enekheték a’ többféle 
kellemetlen zavarból. A’ legveszélyesbhez 1798ban nyúlt, ’s ez
__ kényszeritett kölcsön volt, melly szerint minden hitelező kö-
teleztetik tőkéjét száztól harminczczal szaporítani , egész kö
vetelési elvesztése m ellett; ezért azonban lOOtól négygyei gyü
mölcsöző tőkéiket azontúl öttel kamatoztaták. Ezüstpénzben tö r
ténvén a’ kölcsönzés, a’ kamatokat is abban kelle fizetni. Mivel 
azonban a’ kormány , a’ bankóbecs naponként aggasztóbb hanyat
lottá miatt,végre kötelezésit teljesíteni csakugyan nem b irá ,’s 1802ben 
a lotto - kölcsön ’s egyéb pénzügyi munkálat is dugába d ő lt ,  
1811 ben a’ kamatfizetést felényire szállitá, ’s még ezt is köny- 
nyítni akarván, a’ folyamatban levő papírpénzt úgynevezett váltó- 
czédulákkal cseréié föl, mellyekböl egy forint adaték a’régi öt forin
tért. A* kormány e’ munkálata által az uj papírpénz becsét is
mét súlyegyenbe vélte hozhatni az ezüstpénzzel, ’s azért, ezüst 
helyett ezekkel fizeté az adósságok kamatját is. A’ vélt becsig 
azonban e ’ papírpénz soha nem emelkedék, sőt később tömérdek 
újabb papírpénz - nemmel (Anticipations - Scheine) szaporittatván , 
végre majd egészen a’ régi bankók állapotjára sülyedt. Javulv án végre 
1 8 l6 b a n  a’ politikai viszonyok, az ausztriai pénzügy-m inisterség fő
leg  a’ papírpénz kevesbitésére ’s a’ régi adósságok pontosabb fizeté
se által eszközlendő közhitei javítására forditá figyelmét. E lőször 
is bankot állíta föl, melly bankjegyeket oszta k i, általa minden
kor ezüstpénzben beváltandókat. E ’ bankjegyekhez papirpénz ál
tal is lehete jutni, ki t. i. 7 0 0 0  forintot lefizete papírpénzben, ka
pott érette 5000  ezüst forintról kötelezvényt száztol egy forinttal 
kamatozandót, ’s 2 0 0 0  forintot uj bankjegyekben, mellyeket azon
nal ezüstpénzre válthatott. Ugyanazon évi octob. 29kén  tehát önkény- 
tes kölcsönt nyita meg a’ kormány , ’s ki egy régi 1 0 0  forintos 
statuskötelezvényt benyujta , kamatmennyisége szerint papirpénzzel 
toldva, öttel kamatozó 100 ezüst forintos kötelezvényt kapott h e 
lyette. E ’ statuspapirok (metalliques) becse csakhamar em elkedék, 
’s a’ kormány még szilárdabb alapokra lön képes építeni a’ köz
hiteit. 1 8 1 7 k i január 22rül költ rendeletében a ’ fogyasztótokét 
angol minta szerint rendezteté ’s 181 8 k i martz. 2 lén  az egész 
adósság ügyét olly jó állapotba helyezé , hogy még a’ régi kö
telezvények birtokosinak is lehete reményük már elveszettnek vélt 
pénzükhöz juthatni, melly körülmény azon régi kötelezvények be
esőt is emelni kezdé. Ugyanis az 1 8 l lb e n  félkamatra szállított 
régi adósságot egy millió forintnyi sorozatokra osztá , mellyekböl 
minden évben 5 használatába ju to tt ,  sorshúzás által, egész ka
mat-járadékának , 5 pedig a’ fogyasztó - tőke által beváltatván , 
megsemmitteték. E ’ terv mindeddig szerencsésen sikerült, ’s a’ 
papirpénz már igen ritkul , a’ siatuspapirok pedig mindig magasb 
becsűekké lesznek. E’ statuspapirokon kivül m ég a’ Rothschild féle 
sorsok is nevezetes czikkjét alkotják a’ külhoni papirpénzkeres- 
kedésnek a’ tőzsérvilágban. Az ausztriai kormány t. i. I820ban Pa
rish ’s Ilothschildtól 20 millió 800 ezer, utóbb pedig még 37m il- 
lió forintnyi kölcsönt vett. Az első kölcsön részesei tőkéiken kí
vül kamat helyett jutalmakat nyerhetnek, ha a’ legközelébbi 2í) 
év alatt visszafizetendő tőkék sorssal kijelöltetésekor, szerencséjük 
van í 0 0  forintnyi tőkével nyerhető legkisebb jutalom 12 0  for. legna
gyobb pedig l2 0 e z e r  forint. Legroszabb esetben , tőkére ’s ju ta 
lomra 20  évig várakozni kell. A’ második 1820  julius 2 8 á n , 
fölvett kölcsön száztól négygyei kamatoz , ’s vissza fizettetése ka
matok ’s jutalmakkal együtt 14  sorshúzás által m egyen véghez. 
E* ezélszerü rendezetek a’ nem zeti bank hitelét is annyira rúgta
lak hogy részvényeit, mellyeket őOOezüst forintjával lehete ven
ni most már keresve veszik 1381 pengő forintért, mivel birto
kosaik évenkénti osztalékul száztol hattal nyerik kamatjokat.

G A B O N A Á R :  Junius 2kán. Tiszta búza 93 l/S  -  82 2/3- Kétszeres «3 l / 3  
Rozs 4G 2 / 3  —■ 45 1 f 3- Árpa 45 1 f 3 43 i / S  40- Zab 34 1 / 3
2!) ^ 3. — 2(i 2 /3- Kukoricza G6 2 /3 -

1*É N Z K K L E T -  B ecs, május 31kén 5 pCtes stat. köt. 104 7 / 8 ;  4 pCtes 100 
3 /8 ; 3 pCtes 75 l /2  5 lS20ki 100 M os  kölcsön 220 l / 2  ; 1821ki 100 Uo» 
kölcsön 141 7 / 8  5 lS34iki 500 ftos kölcsön 570; Becsi 2 1 / 2  pCtes bank.
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F O G L A L A T :  Magyarország (kinevezések; b. Prónay AI bért pest megyei főisp. helyettes székfoglalása; jótékony adakozatok; Solid Józs. két csiinborája eltogalá- 
sa; gazdagság-egyesül éti válaszfottság fólszólitása; különféle; rákosi 2<ük lóverseny.) Ausztria (József császár morvaországi emléke.) Portugália (ministerbomlás.) 
Spanyolország (tartományi viszonyok: reusi fólszólitás; hadi hírek.) Anglia (alsóházi viták; az egyházi adó törvényjavaslata; a’ halálos ítéletek eltörleszlését 
tárgyazó vitatkozások.) Francziaország (pairszéki ’s követházi munkálatok.) Dánia (a’ király fölgyógyulta). Amerika (Lj-Granada elnöke; pénzügyi viszonyok.) 
Gyapjukereskedés. Gabonaár. Duna\izállás. Lotto.

31 A G Y A 11 0  It S Z Á G.
0  cs. kir. fülsége in. h. 8iki kéziratában M ednyánszky AIo- 

iz 1)., magy. kir. udv. kanczellariai tanácsnokot, a’ ni. k. udv. kam
ra alelnökévé, helylarlósági tanácsnokká , ’s egyszersmind valósá- 
ságos belső titkos tanácsossá díjmentesen nevezni ;

Telekesi Győrffy József kassai kir. kam. igazgatót ’sin. k. ndv. 
kamrai tanácsnokot saját kertére egész díjjal nyugalmazni ; ’s a’m eg
ürült bánsági fő erdőmesteri- ’s bányaigazgatás-táblabirói tisztségre, 
Marini János szebeni fő erdőmestert, léptetni méltóztatott.

XVlik Gergely pápa ő szentsége mull h. ííOkén Romában 
a’ vatikáni palotában tartott titkos ülésében , többi közt Harkóczy 
László bárót székesfejérvári ; és Schrott József zágrábi káptalan 
őrét belgrádi és szendrői püspököknek hirdeté.

A ’ m kir. helytartóság, in. h. 3Ükán a’ keblebeli alapítványi 
számvevő hivatalnál Rurgmann Károly számvevővé neveztetése ál
tal megürült számtanácsnokságra, Erczly Aloiz első számvevő lisz
tet eiuelé. —

A ’ m. k. udv. kamra Jánosffy Ferencz keblebeli jegyzőköny
vi hivatal fizetéses gyakornokát, a’ kir. ügyigazgalósághoz lajstrom- 
zóvá ; Serlich János carlopagoi sóárnokot ’s 3üdost zengi sóelle
n ő rré , ’s Lieb Mihály tárkányi ellenőrködő sóm ázsam estert, munká
csi sóellenőrré alkalmazó.

Cservenvodaly D. István görög bírónak B rassóban, múlt h. 
lö k é n  adaték által ünnepélyesen az ö cs . kir. felségétől nyert sza
lagról függő polgári kis arany érdempénz.

A’ S z e b e n i  országgyűlés m. h. I I .  12.  ’s 13án az or
szággyűlési jegyzőkönyv-szerkesztésről ’s nyomatásról ’s az erre 
ügyelendő biztosság választásáról; 23.  24.  ’s ÜGikán pedig a’ hódo
lati oklevél ’s azt kísérendő folirás fölött vitatkozók. —■

Uralkodó fejdelmünk névünnepét Hazánk ’s a’ testvér Erdély 
több városa inegüllé. Névszerint : Kolosvár az ujdon épült ’s estei 
Ferdinand kir. fhg tiszteletére „Ferdinand“ nevet viselő nagy ka
tonai laktanyát kivilágiltatá ; Nagyszombat pedig díszes isteni szol
gálattal ’s pompás lakomával tisztelkedék.

P e s t  m egye f. h. Gikán tartá legújabban kinevezett főispa- 
ni helyettesének b. Pronay Albert urnák ünnepélyes bevezeltetését, 
ki is a’ m egjelenésre fényes küldöttség állal meghivatva ’s a’ terem 
nél újabb választmány áltál fogadtatva, harsány éljeneztetése után, 
jeles beszéddel foglalt elnöki széket, a’ közgyűlésben, mellyen a’ 
karzaton a’ Baadeni ’s Wasa hgasszonyok is megjelentek.

R a j a ,  máj. 30kán. Városi kórházunkat csaknem  rég ala- 
pitá néhány hőkeblü emberbarát, ’s magpénzét már is szakadatlanul 
gyarapitják polgárlársink, sőt vidékiek is. Jgy most legközelebb a’ 
kalocsai nagylelkű érsek 1 0 0  vftot áldozott e ’ nemes czélra ; né
hai Rauer szül. Drisperger Johanna végintézetében 2 5 0  vftot ha
gyott , Mihalovils János bajai lakos pedig 3 0  vftot ; végre Fazé- 
kas F e re n c z ,’s Arno szül. Axman Katalin, amaz 2 5 ,  ez pedig 8  
vftlal növelék az intézet pénztárát. Ezenkívül m ég több jótékony a- 
dakozás is történt különnemü eszközökben.

M. h. utolsó napjaiban Nádasdy Ferencz gr. , váczi püspök, 
egyházi látogatást tartván, Kecskeméten mintegy 7, Félegyházán pe
dig G ezer lelket részesíle a’bérmálás szentségben, s a’ helybeli sze
gényeket és kerület foglyait kegyes adományokkal vigasztalni szi- 
veskedék, —

Z a l a  vmegyébül hiteles levél állal tudósitlatunk, mikép m. 
h. 17kén a’ padári vágásban Sobri Józsi három czim borájára, kik 
esiítül átázva egy kis tűznél ruháikat száritgaták, az oltani gya- 
logság közül 5 legény egy m egyei pandúr vezérlete alatt, rá-bukkant.
A csavargók, név szerint Recze Marczi, máskép Fűm ag v. Kala- 
rábi, Csuha Anti ’s egy Laczi nevű szökevény katona fölugráltak, 
midiin üldözőiket észrevevék , ’s futásnak eredtek. A’ pandúr Kala- 
rábira lőtt, s lejét találta ugyan ; de az visszafordult ’s ennek kar
ját hitte keresztü l, mit azonban ez fül sem igen vevén, utána ira
múit Ivalarábinak, elérvén földhez sújtotta ’s a’ katonák segítségé
vel megkötözte. Két társa elillant a’ sűrű vágásban; de 2 4 kén  Csu
ha Anti is kézre került egy malom padlásán, hova éjjelre vonult, 
egy megyei pandúr által álmában elnyomatva, Recze Marczi vallo- 
másábul, mellyet tön, az sült ki, hogy ő Sobrival jelen volt Lápa- 
főnél is , (Szakcs mellett Tolna vmegyében) hol őket az üldöző 
katonaság megtámodá , ’s hogy ő szemtanúja volt, midőn Sobri 
Józsi, elfogatásiul tartva, magát egy pisztollyal szívbe lőtte ; ’s hogy 
a’ prágai (Zala vm. Süm eg mellett) csűrben elveszett két czim bora: 
Peti v. Czifra Miska és Pista nevű Torna megyei szökevénykalona 
volt. illy  tormán nyilatkozók a’ in. h. Íá9ikén rögtönbiróság elibe 
állított Csuha Anti i s ; miknek kétségtelen igazságárul azonban még 
későbbi hiteles adatokat is szükséges bevárnunk.

A’ g a z d a s á g i - e g y e s ü l e t  v á l a s z t o t t s á g a  azon szomorú 
példányát vala kénytelen ez évben ismét tapasztalni több részes ha
nyagságának , hogy mialatt némellyek részvényeiket ’s alapítványi 
terheiket minden sürgetés ellenére mostariig sem fizették be a’ pénz
tárba ; mások ellenben a’ köztelki részvényektől kijáró kamatokat, sőt 
sorsvonás útján kihúzott nyereményeiket átvenni mind ekkorig elm u
lasztók, ’s miután e’ panasz ujságlapjainkban az egész közönség előtt 
ni ár annyiszor ismételteiéit, illy részvétlenségből mit következtethet
ni egyebet annál, hogy némelly érdem es urak vagy nem olvassák 
az újságokat, vagy ha azokat olvasva bennük az egyesü le t’ hirdet
ményeit ’s felszólításait észreveszik is, tán nem akarnak emlékezni 
arra, miképen a’ lekötelezett ígéretet teljesíteni kettős kötelesség? 
Ne hogy tehát ezen, a’ pénztár kezelését igen nehézitő, ’s az E gye
sület’ dolgaiban egyébként is akadályokat ’s rendetlenséget szülő 
környületnek elhárításául a’ szabályokban alapult kellemetlenebb mii- 
dókra legyen kénytelen szorulni az egyesület, érdekei iránt min
denkinek valódi részvéte lévén a’ bizonyos siker fő feltétele, a’ vá- 
lasztottság a’ lekötelezett ígéret, aláirott név ’s adott szó hitelére és 
szentségére hivatkozva , ezeket a’ feledkezők figyelmébe különösen 
ajánlja. Költ Pesten a’ n. Casinoban, május 27ikén tartott választ, 
ülésből. K a c s k o v i c s  L a j o s

titoknok.
A ’ hordó-dongák kivitele tengermellékünk ’s Horvátország 

kikötőibül Francziaországba, 1 8 3 5  óta újabb munkálati mezőt nyi- 
ta kereskedési tengerészetünknek, ’s kél év alatt már 2 0  hajónál 
több látogató m eg a’ bordeauxi folyam ot, hol azelőtt ausztriai lo
bogót m ég soha nem láttak. Tapasztalván a’ franezia kereskedők , 
hogy gyorsaság egyik fő tulajdona az ausztriai hajókapilányoknak, 
terheikkel Ujorleans-’s Ujyorkba küldék azokat, hol csakugyan min
den sérelem nélkül adók állal a’ rájuk bízott terhet. Nem kevés boszu- 
ságukra értették tehát Bordeauxból a’ hajó-tulajdonosak , hogy e- 
zenlul nem igen számolhatnak jutalmastul gyümölcsöző szállítások
r a , mivel néhány kereskedőház Uj-Orleansból betű szerint imezt ir
ta : „A z ausztriai hajók, mellyeken Önök a’ portékákat küldék, gyors 
utazást tőnek ugyan , ’s terhüket tökéletes épségben átadók; de mi
vel e’ h a jó k , azon gáncsok miatt, mellyeket a’ vámhivatalok le ra 
kodásuk ellen torlasztnak, sok kedvetlenséget okoznak azokkal ne
künk, jobban leendik Önök, ha jövendőben leginkább csak fran
ezia hajókra bizandják szállításikat.u E ’ szavakbul világosan kitetszik, 
mi szerint az Cj-Orleansba települt franezia kereskedők irigy szem 
mel nézik u z  ausztriai lobogónak olly kereskedésben rész ülését , 
mellyet kizárólag csak saját hajóik birtokába óhajtanának; miért most 
tekervényes utakon törekesznek ezéijokhoz, ’s az amerikai kormányt 
hozzák alaptalan vádjaikkal gyanúba , mivel az ausztriai kapitányok 
erkölcsét és szorgalmát megtámadni nem merik. M ég egy kapitá
nyunk sem panaszkodék az egyesült statusok kormánya ellen, melly 
a’ fenálló kereskedési egyezésnél fogva , mind azon kedvezésben 
részesíti őket , mellyre bármelly amerikai polgár igényt tarthat, kö
telezését pedig m ég soha m eg nem szegte az unió. Legközelébb 
Morin , Milassinovich , ’s Rudinich kapitányok, IJj-Orleans, Savvan- 
naeh, M obile’s Ujyorkbul Triestbe visszaérkezvén, egyhangú ag oda 
nyilatkozónak , hogy az uj-orleansi franezia kalmárok költem énye 
rágalom , hogy az unió akadályokat soha nem gördített elejökbe,
’s hogy ők készek kár-m egtérítés mellett is, melly a’ vámhivatalok 
makranczoskodásából szárm azhatnék, újabb szállításokat vállalni.

A p ó  s t a g n á l  sok kárt okozott a’ D una; árjai szélyté- 
ben elborílák a’ fö ldeket’s rétekét; a’ nagy fáradsággal hányt gólo
kat pedig jobbadán megszaggaták. —

Az utolsó nagy sorshúzásban Ehrenhausen urodalmat, v. h e 
lyette 2 0 0 e z e r  vftot, Pajor A ntal, Pest m egye biztosa nyeré, Czeg- 
léden. —  A ’ 12ezev  vftot nyert sorsszámot pedig Tomala pesti 
szépmüárus adá el. —

A z i de i  2ik p e s t i 1 ó v er s  e n y e’ f. h. 4ikén délután ment 
végbe.

1. I v a d é k  v e r s e n y .  20 ar. fele bánat. |  ang. mf. Esterházy 
Mih. gr. vil. pej. kanczája (ap. Forfeit,an. Sprite) egyedül járta körül a’ 
pályát, a’ másik két aláíró bánatot fizetvén.

2. P a r a s z t  p r ó b a v e r s e n y .  1272 öl. Indult 6 ló. Sajermann Já
nos vasadi lakos 6e. fék. ménje B a r n a :  első. — Sponga Márton Örké
nyi lakos 7e. fék. paripája S z a r v a s :  második. — Reicht Fér. pesti 
lakos 6e. pej. ménje K e s e : harmadik.

3. P e s t-vár o si-dij 100 ar. ezüst serlegben. i i  ang. inf. Hunya- 
dy Józs. gr. 4e. pej. ménje VV e i g h t  o n,  ap. Brutandorf, an. Hornsea’ 
anyja. 10 9 ft. — 2' 5 5" Lovasa Gilbert — lső s igy nyertes. Liech- 
tensein Al. hg. sárga kancz. Fa n n y  H o r n e r ,  ap. Figaro, an. nem 
tudatik. 122 ft. 2ik — Széchenyi 1st., gr. 6e.p. ni. L i o n e l ,  ap. Lio
nel Lincoln , an. Maria 115 ft. 3ik— A’ többi öt visszahúzatott.

4. S z é c h e n y i-b i 11 i k o m , illy felírással: M e s s z e  t e k i n t s !  
a’ p á l y a  k i c s i n y , t ú l  r a j t a  n a g y o b b  vár .  K ö l c s e y .  — Er-
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féke. loOar.— 1 6 0 0  öl ismételve. Lichtenstein Al. hg. pej ménje Twat- 
ly, ap. Catton, an. Twatty — l l o  ft. -— egyedül járta körül a’ pályát, 
’s így a’ billikomot elnyerte.

5. P a r a s z t - v e r s e n y .  75. pgő for. az első, 25 pgő for. a’ má
sodik lóé; a’ harmadik a’ t. Szalbek Jakab úr állal ajánlott egy aranyot 
kapta. 2 0 0 0  öl. — Indult 6 ló. Nyertes ugyanazon három és epen olly 
sorban, mint fentebb a’ Paraszt próbaversenyben.— Futás’ ideje 5' 53^.

0 . Hazaf i -di j  100 ar 2 aug. int. ismételve. Lichtenstein Al. hg. 
3e. sárga kanczája F u r i o s i s s i m a , ap. Privateer, an. Miss Fury 76 ft.
_ 4' 7" — első, ’s így nyertes. Bobus Ján. ur 5e. pej k. J e r t a ,  ap.
Vidino, 101 ft. — és Esterházy Mih. gr. 4e. sárga k. Ma r c h i o n e s s ,  
ap. Whitewall, 9 4 ft. az első ízben k i ma r a d t a k ,  azaz határosz
lophoz (distance-post) melly a’ nyerő-ponltól 135 ölnyire áll még, nem 
értek akkor, midőn az első ló mar a’ nyerőpontuál volt. Illy kimaradt 
lovak más ízre nem bocsáttatnak többé, ’s ekképen a' jelen ismétes ver
seny egy ízben lön elhatározva.

7. Az e’ napra jelentve volt ivadékverseny Festetics M. gr. — 
Festetics Ágoston úr, és Péchy Ferencz úr aláírók’ lovai közt kölcsö
nös megegyezés Következtében, nem ment végbe.! Az első versenyna
pon nyert N e m z e t i  dij serlegén illy felírás van: Gy o r s  az idő,  
h a l a d ó t  k o s z o r ú z ,  m a r a d ó r a  h o má l y t  vet .  Vö r ö s ma r t y .  

A U S Z T R 1 A.
Morvaország örökíteni akarván II József császár 17ö9ben  

véghez vitt szép tettét, midőn t. i. Slawikowilz helységben egy a’ 
szántóföldön dolgozó földmivelő kezéből az ekeszarvat kivevé ’s tu
lajdon kezeivel vezeté a’ barázdán végig: az ott azonnal töláílitott, 
de már végromlásnak indult kőoszlop helyett, öntött vasból állítan
dó emléket határzolt. Az emléket Sahn gr. blanskoi vasgyára készí
ti , Klieber J. a’ bécsi cs. kir. képező művészeti akadémia tanítójá
nak igen szép ’s czélszerü mintája szerint. Az emlék magossága 2 1 
lábnyi leend. Egyik oldalán a’ történet hű ra jz a ; a’ Morvaország fe- 
lőlin cseh, a’ németországin n ém et, a’ magyarországin pedig követ
kező diák fölirás szemlélhető : Josephus II. Imp. Aug. agrieulturae, 
generis humani nutrici, honorem deferens hoc in agro sulcum du- 
xit die X IX  Augusli MDCCLXIX. Memóriám Principis incompa- 
rabilis Ordines Moraviae novo hoc monumento posteris sacram es
se voluerunt MDCCCXXXV.

M. h. 31 kén délben tartá nyilványos bémenetét Pécsbe, Al- 
tieri hg apóst, követ a’ cs. kir, udvarnál, ’s f. h. Íjén  szokott sze r
tartással délben udvarlásra bocsáltaték.

A ’ „Giornale del Lloyd austriaco*‘f. h .t7 rö l jelenti,hogy I 6án 
délutáni odrakor indult először útra Triestböl a’Lloyd austr. „Ludovico 
Arciduca d’ Austria“ nevű gőzöse, Triscoli kapitány vezérlete alatt 54  
utassal, levelekkel, pénzzel ’s a’ t. Ancona, Corfu, Palras, A then,Sy- 
ra és Smyrna felé Konstantinápolyba. Utasai közt volt a’ görög mi- 
nisterelnök (Budhardt) neje, ’s a’ görögországi bajor követ, Wald- 
burg gr. családostul.

P O R T U G Á L I A .
Bayonnei sürgönyök szerint május 24rü l Passos minister- 

elnök benyujtá m. h. 11 kén elbocsáttatási kérelm ét ’s Oiaz-üli- 
veira , cortesi elnök van megbízva uj ministerség-alkolásra. L is
sabon egyébiránt csendes. A’ cortes, legközelébb a’ tengerészeti 
költség vizsgálatával foglalkozók, mi annyival tüzesb vitákra nyúj
tóit alkalmat, mert több lap már előre hirdeté , hogy annak jeg y 
zéke nem egyéb hazugsági torladéknál.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi máj. lö ru l költ tudósítások szerint m ég nem há- 

borittaték meg ugyan a’ főváros nyugalma ; de az in g e rü ltség , 
’s lázadás kitörendésétüli félelem minden szivet ’s lelket elfoglalt. 
Mindenütt bizalmatlanság ’s óvakodás honol. A’ kormány gon
doskodása szerfölötli ; még rendkivüles intézkedésekhez is folya
modik. Ollyan a’ város , mintha ostromzár alatt volna ; nem tudja 
senki , mi történik önmaga körül is. Az ellenzéspárti követek foly
vást gyüléseznek ’s tervkészítéssel foglalkoznak, mi alkalmasint 
a’ néphez bocsátandó fölszólitással fog végződni. Felice és Miral- 
les követek, mint szinte több igen gazdag kereskedő ló k én , vi
táztak el A alenciába , hiedelem szerint ott a’ zendülőkhöz csatla- 
kozandók ; noha ők Barcelonába utazással ámitík a ’ közönséget ? 
olly ürügy alatt, mintha ezt ottani halomra gyűlt gyármüveik e l
szállíttatása végett cselekednék. A ’ föllengősdi párt naprul napra 
növekszik. Tanúság e r re ,  hogy A rguellest, ki eddig a’ „spanyo
lok oraculuma“ ’s a’ „szónokok királya“ volt, két egymásutáni 
gyűlésben, a’ nép gyalázatosán lepisszegle, sőt az utczán kifü
tyülte ’s boszontásokkal illeté. Hasonlag járt a’ nem zetőrség föl— 
hgyelője , (Juiroga i s ,  k i, midőn egyik zászlóaljhoz beszédet 
tartott , a’ cataloniai zendülők cselekvésit is előhczá, helytelenitő- 
leg ; szokott dagálya ’s ügyetlensége azonban csúfolódást ’s m eg
bántó szemrehányásokat vont maga után; ’s midőn többi közt azt 
monda : „minden zendülőnek fejével kellene lakolnia“ egy nem 
zetőr azt kiállá neki haragosan: „Úgy van,  tábornok; osztozom 
nézeteiben ; ön meg fogja vallani, hogy nagy igaztalanság volt 
e ’ büntetést ön személyén is végrehajtani, midőn Jsla de Leo- 
non Riegoval ’s más zendülési főnökökkel együtt lázongott. „M ond
ják, a kormányhoz igen nyugtalanító hirek érkeztek Galiciábul ’s 
egyéb déli tartományokbul, mi szerint egészen Sierra de Sonda, 
Tarifa, Algesiras, Puerto da Santa M aria , sőt Cadix is föltüzé a’ 
respublicai zászlót. Barcelonában még folyvást az előbbi közérze
lem ’s viszony uralkodik, mint a’ „hazafiak“ által m. h. ltíkán 
este közre bocsátott ime’ fölszólitás bizonyítja: „Polgárok! A’ zsar
nok halála után ötször villátok ki magatoknak őseitek független
ségi időszakában szerzett jogaitokat, de ötször maradt már foga-

natlanul ezen igyekvéstek ; mert győzelm iekkor olly emberekbe 
helyzétek bizodalm átokat, kik egy szalagért vagy keresztért d a 
dák lélek ism éretüket, olly kormánynak, melly csupán hazugság ’s 
árulás által tartja fon magát. Szomorú tanúsága ennek az oki veszte
ség. Egyeneslelküségteket ’s vak bizodalmátokat álgyulövésekkel vi
szonozzák, ’s a’ hajdan Europaszerte olly igen dicső catalon név, gúny 
’s megvetés tárgya lön. Nincs e 4ik óta közületek mindenkinek egy, 
kit megsirasson? Nincs e fia , testvére , atyja vagy barátja? Eljőve 
a’ pillanat véröket megboszulni ; ama’ szódagály ’s kérkedés , 
mellyet a’ hatóságok kitüntetnek : bizonyságai aléltságuknak ez 
a ’ zsarnoki hydrának utolsó vonaglása örvénybe visszahagy állá
sa előtt. Jligyétek e z t ; ’s azért siessünk m indnyájan, ama’ szörnyet 
az örvény tátongó mélyébe visszalökni; mi csak néhány órának le
end müve E z áldozatot a’ haza kívánja tő lünk; ’s midőn mi min
den lánczauiítat szctzuzandjuk: talán megtörjük egyersrmnd több 
más nem zetét is. ’S mi minket illet: nem fogunk ez által az ú jí
tás pályájára lépni , hanem csak törvényinket, szokásinkat , ’s a’ 
Padillák és Lannugák szabadságit vivandjuk ki újólag , mint a’ co- 
munerók idejében. ’S ti, proletariusok , (népszaporitók) kik, iránt 
a’ végzet mindig olly mostohának m utatkozék; ti , kikre nézve az 
állítólag szabadelniü kormány Ígérete soha nem volt egyéb mint 
hazugság ; li hasonlag a’ mieinkhez tartoztok. Hír ’s méltánylat te 
hát a’ ti jeles visele.e.ekre ; ti v isszautasatok sőt megvetettétek a- 
zou em berek igéretit, kik véretekkel tőzsérkedtek; kik hazaíiság- 
tokat ’s törvény szer üségteket 2  franknyi napdíjon akarák m egvá- 
sárlani. R ajta! Mi ma erősbek vagyunk , mint bármikor. Polgárok! 
Fegyverre! Átok a rra , ki illy körülményekben meglmnyászodnek, 
m eggörbedne; az illy nem volna calalón^ függetlenségünket eskü
vel határoztuk; azt végre kell hajtani; az nem maradhat üres, puszla 
szó. Inkább óhajtanánk törökök’s mórok rabszolgái lenni, mint illy sze 
rénytelen ’s áruló kormány béresei, minő 11, Izabella anyjáé 18 3 3  
óta. Fegyverre, polgárok! A’ mi utolsó veszteségünk csak előjátéka 
volt egy nagy győzelemnek a* népért ’s rendekért, kiket leginkább 
érdekel, magokat azon eladásúit helyzetből kiszakaszlani, mellyben 
fespednek, ’s kiknek sokkal több joguk van nemzeti gazdagsághoz, 
mint ama’ néhány em bernek ’s országhivatalosnak, kiknek az eddig 
kizáró tulajdona volt, ’s kik a’ szegények ver.lékivel gazdagullak. 
Barcelona, máj, lfikán 1837 . A ’ hazafiak.“ Ostr. Beob.

A’ csatatérről csekély érdekű tudósitásink vannak. Annyit 
emlilnek a’ Bordeauxbul jö tt ’s május 2 5 ig  terjedő h irek , hogy 
■d. Carlos táborjárásának legkisebb győzelmi sükere nincs , ’s az még 
áfáikén is csak Egea (Exea) vidékén volt. Irribaren ugyanez nap 
Tauslet és Caslejont tartá megszállva. íg y  tehát az ellenségtől csak 
néhány órányi távolságra volt már. E sparte ro , 23ikán m ég a ’ m eg
hódított Hernaniban volt; Buerens szinte christinoi hadvezér pedig 
20kán nyomult Tudelába 4  zászlóaljbul’s 6 0 0  lobul álló csapatjával. 

A N G L I A .
Az alsóház ülése május 19én  érdekes volt. Dunlog ur (Ayr

shire követe) indítványba liozá a’ glasgow-ayri vasúti törvényjavaslat 
harmadszori felolvastatását. Bowring dr. javaslá, hogy a’ külön biztos
ságban úgy is csak egy szó többséggel m eghagyod azon törvény
javaslati záradék, mellynél fogva e ’ vasúton vasárnap senkinek utaz
ni szabad ne legyen , abból töröltessék ki. Dunlog ur a’ biztosság 
elnöke viszonzá, hogy miután a’ népség többsége azon két megyében, 
mellyet a’ vasút végig hasít, a’ záradék mellett van, ő ama’ n é 
hány tisztes tag nem -keresztyén ellenszegülését nem foghatja meg, 
’s annak meglartatását sürgeti, noha nem reméllheti , hogy a’ bal- 
hi tudós tag ellenmondását legfegyverezze az által, ha annak val
lásos érzelm ére hivatkozik. Roebuck ur ingerlelt hangon válaszolt, 
e ’ kifakadást nem parliamentinek, férfiallannak ’s illetlennek nevez
vén. Ezért az elnök (speaker) rendre szobija. Roebuck: „Fejet hajlok 
ön határozatának. Szavaim kemények voltak ugyan e’ házra n ézv e ; 
de a’ tisztes tag szemközt velem olly kifejezés által fakasztott arra, 
mellynek épen olly kévéssé kellett volna itt ejtelnie, mint bárhol ’s a’ á- 
radékeltörlés mellett nyilatkozik. Több radical tag mellette szólt; ellen
ben A. A gnew  által jelentett általányos vasárnap iránti törvény- 
javaslat sorsa is el van határozva. —  E rre G. Russell lord törvényja
vaslata iránt (a’ halálos büntetéseknek némi esetekben eltörlesztése 
ügyében) biztossággá alakult a’ ház. Hinne a’ halálos büntetéseket 
áltáljában eltörletni óhajtaná , mit a’ minister még most nem tarta
na tanácsosnak. A’ törvényjavaslatot m elegen pártolák. Név szerint 
O’Connell nyilványitá, mikép biztosan reményli, hogy nem messze 
azon nap , mellyen a’ törvény egy ember vérét sem fogja többé 
ontatni. Azon beszédben, mellyet Ew art az alsóház május 19ki ülésé
ben azon indítványa támogatására, hogy a’ halálos büntetést, kive- 
vén a’ gyilkosságot, minden más vétségnél teljesen szüntessék meg, 
nevezetes adatokat hozott föl. Beszéde azon állításból indult ki, hogy 
melly mértékben halad elő valamelly népnél a’ m űveltség, azon m ér
tékben öregből egyszersmind az irtózás is a’ halálos büntetéstől, ’s 
ritkulnak a’ gonosztettek is. Franczia- és Poroszországban, mellyek 
népessége összeleg majd 5 0  milliónyi, I8 3 4 b e n  csak 1 /  kivégez
tetés történt; Angliában és Wallisban 15 milliónyi népség mellett 3 4  
volt, Francziaországban öt év alatt 1825lö l fogva 1 8 2 9  mindössze 
1 1 8 2  főbenjáró por folyt l e , ’s csak 3 5 2  kivégeztetés vo lt; ellenben 
a’ legközelebbi öt év alatt 1 8 3 0 — I8 3 4 ig ,  hol a’ büntető törvény- 
könyvben tetemes enyhítések tétettek, csak 11 #2 illy pör fordult 
elő, ’s csak 131  kivégzés. Belgium példája bizonyságul szolgálhat 
a’ halálos büntetések teljes eltörlesztésére , m ert mióta az ill m eg
történt , azóta olt sokkal kevesebb súlyos gonoszletlet köveinek el.



a’ zoológiái kertből. Az első léghajóban ez úttal lO u r  vala, \s közöttük 
JYlaltilz báró. Estve hetedfélkor szállott föl, ’s 7 óra 3 5  perczkor 
26 angol mérföldnyire bocsátkozott le Londontól. Graham asszony 
léghajója csak 7 órakor 4 0  perczkor indulhatott meg, mórt az előb
bi napon történt leestekor olly csorbákat kapott, hogy 1 óán 3 0  varróné 
foglalkozott kitatarozgatásával. Jacopo majom ezúttal is utilárs volt 
’s a’ bukernyőben (Fallschirm) lebocsattaiolt.

király lady Morgan ismeri iró nőnek lüOO font slerling- 
nyi évpénzt (lU,OOu pengő f.) rendelt. —  Az argeodi kőszénbá- 
nyában (Chester megye 'a g y  grófság; legközelebb történt vizom- 
lus altul 31 em ber esett áldozatul a’ halálnak. —-

F 11 A N C Z 1 A O R S Z A G.
A’ pairszék máj. i f ik é n  a’ párisi nem zetőrséget tárgyazó tör

vény-javaslatot vitató. JVlár előbb számos módosítást hoztak javaslatba,’s 
az mind a’ biztossághoz ulasiltatott, de a’biztosság azokat nem fogadván 
el, az előbbi eredeti szerkesztés mellett maradt. 0 ’ Argaut gr. az lső  
czikket következőleg javaslá szerkezte tn i: „Minden, az 1 8 3 l.m a r tz  
22iki törvény állal a’ nem zetőrség szolgálatára meghitt franczia 
tartozik e ’ szolgálattal »Szajna megyében l,)h a  valóságos lakása van 
o tt; 2,) ha közönségesen az év egy részében olt lakik, habár egy más 
valamelly megye jegyzőkönyvébe már be volna is írva. Mind a’ 
két esetben köteles a' szolgálatra Szajna megye valamellyik közsé
gében , vagy azon kerületben , hol a’ nemzetőrnek főlakhelye van.“ 
U o d e , Girod de Ain, Dubouchage, Mounier, portalis, 1)( ;sroys uu. 
körülményesen értekeznek. D’Argout gróf indítványa fölött, mellyel 
azonban a’ belminister ostromol. D’ Argout gróf indítványa végre nagy 
többséggel elfogadlatik.

A’ követház majus 22kén  az úgy nevezett czukor-lörvény 
vitáját kezdé. Delespaul nordmegyei követ, ki maga m in tegy200—• 
kétszáz !—  répaczukor-gyárral bir,élénkül védelmező ez iparág érdekeit, 
mellyek a’ földműveléséivel olly szoros kapocsban állnak. Hasonló 
érzelem ben szólott, Blin de Bourdon, »Somme és Pás de Calais me* 
gyék nevében. Ellenben a’ gyarmat-kereskedés (vagy a’ gyarmati- 
czúkor) érdekeit K oul, J)ucos Tivador, Bordeaux város követei vé
dők. A ’viták olly igen ellenkező érdekek fenforgása miatt hihetőleg 
több napig tartanénak. —  Latour Maubourg g r., franczia k:_ Tét Spa- 
ny olországban, Madridból Parisba érkeze tt.— Gourgaud tábornok, a’ 
király segéde, majus 2 2 én  reggel kiindult Parisból ’s az ország 
határszélére utazott, M ecklenburg-Schwerin hgasszonyokat elfogadni, 
’s Fontainebleauba kisérni. —  A’ Temps szerint a’ közbocsánat rö 
vid idom ulva még szélesb kiterjedést nyerend.—

A ’ követházban majus 23ikán a’ pénzíigyminister bővebben 
előadd javaslatát a’ czukor-törvény iránt, ’s a’ czukorgyártásbau 
főleg a’ földművelés érdekét emelé ki. Az igazságminister pedig 
Szajna m egyében még egy uj (9dik) törvényszéki osztályt hoza 
javaslatba, mivel a’ pörök száma tetem esen növekedett. 1821  ben 
5 2 4 5  pörös ügyet végeztek el e’ törvényszék előtt, 1836ban  pe
dig 1 8 ,9 3 5 re  ment a’ pörszám. Azonban e’ 9dik tövényszék fen- 
állásál csak addig kívánja, mig a’ pörök számos léte azt szükséges
sé teszi.

Az afrikai rendkívüli hitelek törvényjavaslatárul 1 8 3 7 re  szóló 
bizlossági tudósítást majus 23án  olvasták föl. E ’ tudósítás a’ javas
lóit öregbítések legnagyobb részét leszállílatni határozd. A’ kivónt 
menny iség fölment 1 4 ,0 5 8 ,2 2 7  frankra, a’ leszállítások pedig mind
össze 4  millióra. —

A’ követházban május 25én  az forgott vita a la tt: valljon a’ 
hazai v. belföldi czukorgyártásra —  elvileg —  vethetnie adót vagy sem? 
mit Gouin hozottt föl indilványul. Hosszas vitatás után ez indítvány 
1 7 3  szóval 1 5 2  ellen elfogadtatott. A’ szavazás e ’ váratlan síiké
re  leirhatlan mozgást okozott az egész teremben, a’ követek nagy 
része elhagyta helyét, ’s csoportokban azon tanácskozók: e’ vá
ratlan szavazás következtében melly irányt szükség a’ vitatásoknak 
adni.

A’ követház majus 26kán is mindegyre folytató a’ czu- 
ko r-gyártásra rovandó adó vitáját, de m ég ez ülésben sem vég- 
ze  semmit.

A ’ M oniteur majus 2 7én  következő telegraphi sürgönyt 
közöl Metzböl előbbi nap reggeli 11 ó ráró l: „A ’ hgasszonyok 
(M ecklenburg-Schwerin) jól aludtak. 10 órakor otthon voltak. A ’ vá* 
ros részéröl a’ M oselen adott esti zene (serenada) volt az egye t
len zö re j, mit hallottak. Azon ház erkélyéről, mellyen laknak, az 
őrserget elléptetni látandják. 10-^ órakor lesz reggeli, ’s délben e lu 
tazás Verdunbe. A ’ lelkesülés a’ népség valamennyi osztálya közt 
legfőbb csúcsát érte. —  A ’ belgák királynéja, a’ hg g el, legidősb 
fijával, 26án  estve m egérkezett a’ neuillyi kastélyba , hol a’ m e- 
nyekzői ünnepléseken jelen fog lenni. —

1 lupin a’ követház közt kiosztatá a’ kormány által majus 20 ig  
benyújtott pénzügyi javaslatok jegyzékét. Az átalányos költségve
tés szerint az 183 8 k i bevétel 1 ,0 7 6 ,4 1 9 ,1  őOfra m enne, a’ kiadás 
pedig 1 ,0 6 1 ,0 3 7 ,  1 22re . Éhez m ég rendkívüli hitelek járulnának 
4 1 8 , 760, 7 9 2  frankig. —

A ’ versaillesi múzeumban, mellyel Lajos Fülöp alapíta,
1 1 Í0  arczkép , 784  nagyobb festvény ’s 4 5 0  szobor találtalik.—

D A N I  A.
A’ huzamosb ideig betegeskedett dán királyt már egészen 

helyre állottnak hírlik. A’ majus 20án a’ király egészégéról kiadott 
orvosi hirlemény igy szólt: „Mivel ő felsége lábadozása folyvást 
előhalad, ’s csak melegebb napokat vár., hogy a’ tavaszi levegőt sza
badban használhassa, megparancsoltatott, hogy ezentúl többé semmi

mint az előtt négy évben, t. i. 1 8 2 9  előtt 4 5  , a’ négy következett
ben csak 4 1 . Angliában is kedvező befolyású volt a’ büntető törvé
nyek enyhítése , a’ vad látványul kitételek, mint például lánczban föl
akasztás ’s a’ t. eltörlesztése, a’ nép erkölcsi állapoljára. A ’ szónok 
azután megmutatá példák á lta l, hogy a’ halálos bün tetés, melly el 
eddig Angliában a1 tulajdon ellen elkövetett számos gonoszság fé
ny illeték , —  például az 1 8 2 4  és 1 8 2 9  közti években nem ke- 
vésb ember akasztatott föl mint 3 8 , lólopás miatt, —  egyszersmind 
alkalmat nyújtott gyilkolásra, mert az által a’ gonosztévő a’ főtanu
tói reméül megszabadulhatni. Hosszú, súlyos, holtiglani börtön ter
mészetien gonoszlelteknél, mint például az erőszak , hathatósabban 
fog illy es vétségektől visszarettenteni, ’s azokat közutálati tárgyul ki
tűzni, mint a’ vad halálos büntetés. John Kussel lord azon szem 
pontból indult , hogy illy fontos változtatást legnagyobb meggondo
lással ’s nem mohókodva kell tenni. Az egyes czikkelyek 'itatásinál 
it. Peel azt óhajtotta volna, hogy a’ halálra ítélt gonosztévőnek ne 
legyen szabad a’ börtönben hivalkodó látogatásokat elfogadnia , mivel 
azok öt komolyabb eszmélkedéstöl elvonják, mint legközelebb Gree- 
naerenél történt, ’s egyszersmind a’ nyilványos erkólesiségre nézve 
veszélyes érdek köttetik személyéhez.— J. iiussel lord Richmond hg 
börlön-fenyítéki törvényjavaslatára is utasított a’ felsőházban, melly a’ 
börtönfenyitékel e’ tekintetben is javilandja. Grote indítványa, hogy a’ 
kivégzések, a’ nyilványos botrány elkerülése végeit, titkon vitessenek 
v ég h ez , közös ellenmondásra talált.

Az alsóházban majus 22ikén az egyházi adó törvényjavas
lata forga vitában, de arról e ’ nap nem végeztek. 8ir J. Hope John
stone az ellenzési részről első szólt a’ törvényjavaslat ellen, azt 
hozván föl, hogy az egyház tulajdona szintolly séi theletlen, mint 
az eg y esek é , ’s hogy azon fölösleg ; mellyel a’ ministerek az eg y 
házi javak hasznosabb kibéreltetésükböl reménylenek, a’ hijány-pót- 
lásra elégtelen.

Oswald, Glasgow eddigi radical követe az alsóházban, keres
kedő-háza megbukla miatt kilépett az alsóházból, mire ezen város 
részére uj választó parancs bocsáttatott. A ’ toryk azzal hizelgenek 
maguknak, hogy pártjuk je lö ltje , Colquhoun megválasztatását itt is 
eszközlendik. Annyi bizonyos, hogy mind a’ két párt nagyon ver
seny g a’ győzödelmért. A ’ város polgárjai nagy részben radicalok.

A’ londoni gúny- és torzképek készítőji bő any agra leltek a’ 
Westminster*! választásban. Ez úttal e’ tárgyban négy nevezetes guny- 
torzkép jelent meg. Egyikén a’ „vastag koldust“ ( 0 ’Connelll) láthat
ni, mint zászló- v. póznavivőt (pole-bearer, milly^eket választásokkor 
nagy felírásokkal hordozni szokás) Leader részére ; utána mennek a’ 
ministerelnök, Jancsi lord (little lord Johnny, azaz Russell.) Palmers« 
ton, Molesworth és Hume, mindenik egy egy felragasztott hirlemény- 
ny.el. Háttérén Wellinglonl és Peelt láthatni, ki azt m ondja: „E zek  
hihetőleg a’ hangyák közűi valók.“ Egy másikon pedig Leader úgy 
van rajzolva, mint mesében a’ kutya, t. i. egy ösvényen kullog szá
jában konezot tartva, m ellyre „Bridgevater“ van irva, ’s alul a’ víz
ben Burdett arcza tükrözik egy' csonttal, ’s erre irva: „W estm ins
ter.“ Ekkor Leader a’ szájában tartott konezot elejti, az árnyék li
lán kapkodta között. Más gúnykép Leadert úgy ábrázolja, mint miss 
Leadert (Leader asszonyt) minthogy Leader egy kevéssé asszonyos 
arezu.

Mint különös véletlen esem ényt említik , hogy a’ francziák 
jövendő királynéja ugyanazon nap (máj. 2 4én ) lépend franczia föld
re , mellyen Anglia jövendő királynéja (Victoria, szül. 1819 máj. 
24én) nagykorúvá lesz, ’s hogy Helena hgasszony szinte 24én  (24ik 
jan. 1814) szü letők .—

Harro Harring, kinek életéről a’ londoni lapok több igazító 
jegyzést közlenek, (többek közt, hogy nem házas, nem lengyel ezre
des, ’s a’ t.) ’s ki, mint emlilék az újságok, minap párbajt vitt, túl van 
a’ veszélyen. Azonban úgy tetszik, a’ bajvivásra mint az az illyne- 
inü „becsület-ügyeknél“ gyakran történik, nem a’ legbeesülelesb ok 
adott alkalmat, mivel játék-házbeli czivakodásból eredeti. Az ellenfél, 
ki megsebesítő őt, nem lengyel, hanem bizonyos Jäg e r nevű német 
politikai menekvő.

Huddersfieldben majus lö ik án  nagy számú gyűlés tartatott 
„Nyugoti kerületi gyűlés“ név alatt, hol a’ fenálló szegényi törvény 
ellen kemény kifejezésekben kérelem határoztaték a’ parliamentbe, 
annak ellörlesztését kívánandó. A ’ M. Herald a’ jelenvoltak számát 
csak 2 5 0 ezerre  teszi , mi ellen azonban a’ Courier azon nyomos 
észrevételt gördíti, hogy az egész nyugoti kerületben sincs annyi 
féríi lakos.

Utolsó chinai utazásában megholt M orrison dr. melly u- 
tazást Napier lord kíséretében tette , chinai könyvei igen drága ’s ritka 
gyűjtem ényét a’ londoni egyetemnek ajándékozá azon föltét ’s ki
kötés m e lle tt, hogy ez’ egyetemnél chinai nyelvtaniló alkalmaz
tassák. —

Ügy látszik, a’ britt kormány Keletindiában a’ perza nyelvet 
m eg akarja szüntetni, ’s minden ügyben a’ nem zeti nyelvet hoz
ni gyakorlásba, e végre a többi számos nyelvből a’ bengalit vá
lasztó ’s előbbi szándékával, t. i. az angol nyelvnek törvényszékek 
előtt divatba hozatásával, fölhagyott m ár, ’s itt is megadá a’ nem 
zetinek a’ törvényes elsőséget. —  A’ kormány Bombayt szabad 
révnek szándékozik hirdetni. —  Beharban múlt januárban ismét 
m egégettek egy özvegyet, (sultyt,) melly babonás kegyetlenség 
már most igen ritkán szokott megtörténni.

Majus 16án Londonban ismét mind a’ két lég-hajó, Green 
űré t. i. és rnrs Grahamé, fölemelkedett; az első Vauxhalbol, a’ másik
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orvosi közlemény tie adassék hi.“ —  Kopenliagában a’ Handelsliden- 
de szerint Fűnek és társasága kereskedőház megbukott. — 

A M E R I K A .
Cartagenáből martz. 15ről azt írják, hogy Jose Ignacio 

de Marquez Ujgranada respublica elnökévé neveztetett^ ő 64 , ellen
fele pedig, t. i. Vicenze Arnero, csak 3 2  szózatot nyert. —

Ijjyorki lapok Mexicoból martz. 30ról írják: „Orizabában 
Veracruz tartományban martz 14kén néplázadás ütött ki. A’ pór- 
ság e’ kiáltás alatt: „Halált az idegenekre !“ eg y , több franczia ál
la! lakott, házra rohant, ’s azzal fenyegetőzött, hogy azt ostrom
mal szándéka bevenni,’s feldúlni; azonban egy szomszéd zárda—- 
klaslrom — szerzetesei, kik a’ zendülésre elősieltek, képesek voltak 
leesündesiteni a’ dühöngőket, ’s elszélyedésre bírni. Azonban in
nen Cocolapa felé mentek, hol Legrand testvérek gyárát megtáma
dok, ’s mind keltőjüket megsebesíték.

M e x i c o .  A’ M. Chronicle Philadelphiából april 24riil kö
vetkezőleg ir : „Mexico mostani állapotja, martz. 22ikig terjedő tudósi- 
tások szerint, igen szomo.ru. Texas tárgya ’s neve már m egszűntek 
Mexico városban a’ közönség figyelmét olly igen magokra vonni, ’s 
ingerleni, ’s a’ nyomorult, érdemetlenül seregnek czímzett csoportMa- 
tamorasban olly hanyagságot ’s gyávaságot mutatott, hogy vezéreik 
nem merték őket az ellenség országába vezetni. E ’fölölt Mexico 
majd valamennyi nyomosb városiban olly fejetlenség és zavar u- 
ralkodott, hogy az olt tanyázó őrizetek aligalig voltak elégségesek 
a’ népség kitörését féken tartani. Az idegen kereskedők helyzete az 
úgy nevezett respublica fővárosában igen igen veszélyes ; az ameri
kai, spanyol, félvérü ’s a’ benszülött mexicoi „Iazzaronik“ kik ezrenkint 
rajzanak azutczákon, vérüket ’s gazdagságukat szomjazzák. Ezen em 
beri korosok „leprosos- (bélpoklosak) nak neveztetnek, és számukat 
1 0 0  ezerre teszik. Ok ellenséges előítéletükben semmi különséget 
nem tesznek amerikaiak, francziák, angolok , vagy németek közt, 
’s a’ kormány e ’ szerencsétlen, ’s romlásnak eresztett külföldieket 
arra szólitá fö l , hogy naponként 2 0 0 0  dollárt fizessenek az ótal- 
mukra állított katonaság szolgalatjáért. Nem félhetni e  altól, hogy 
a’ kormány , ha egyszer majd e’ boldogtalanokat ulólsó dollárjokig 
törvényesen kifosztotta , a’ vérszomjas leprosokat személyeik és 
házaik ellen fogja bocsátani? A’ kalmárok e ’ fölött arra kénysze- 
rilletnek, hogy a’ kormánynak „ótalom“ ürügye alatt pénzt szol
gáltassanak,’s egy szemem ebbe jött Írásból, —  m elly azon félelem 
ből, nehogy a’ mexicoi hatóságok felnyissák, igen óvakodva volt 
szerkesztve,—  nem egyebet következtethetek, mint azt, hogy a’ me- 
xicoiak czélja a’ legfőbb kormánytUztviseJőtül a’ legaljasb kóborlóig, 
nem egyéb mint rablás , ’s tán annak szokott kísérője az ölés. Egy 
A lámán nevű és Postamente czivakodtak az elnökségen, ’s a’ ser- 
gek folyvást lázadással fenyegetőzlek, melly esetben azután a’ pór- 
sághoz csatolnák magukat. —  Santana még folyvást mezei lakán 
tartózkodik és sólyom szemmel kiséri az esem ények folyamát, hogy, 
mint hiszik, az első közönséges kitörést részire használja. Most 
Mexicoban minden olly zavarban van , hogy teljes lehetlen előre 
m egm ondani, mikép fognak a’ dolgok alakulni. .Jól értesíte tt, ’s 
ez ország- viszonyiban jártas amerikaiak hiedelme szerint mindaz- 
álial Santana éskedvenczei magok munkások e ’ineghasonlás ’s forron
gás élesztésiben, hogy jelenléte a’ rend ’s jó kormány visszaállítá
sára szükségesnek láttassák. Texas minden esetre szab d. Költözők 
most nagyobb számmal tódulnak ez uj respublicába, mint valaha.“ 

Az ujyorki kalmárok april 2 4 én  nagy gyűlést tartottak U j- 
yorkban, ’s következő végzéseket hoztak a’ pénzfordulási tárgyban: 
i .) Hogy azon messze terjedő szerencsétlenséget, melly az ország 
kereskedési érdekét érte, ’s köz megbukással fenyeget, nagy m ér
tékben a’ köz kormány által a’ szövetséges birodalom kereskedési 
ügyvitelébe ’s pénzzel bánásmódjába avatkoztának tulajdoníthatni : to
vábbá a’ nemzeti bank általa történt m egsem m ítésének,’s azon próbai
nak, mellyekkel a’ bankjegy-forgás helyébe érczpénz-keringésl szán
dékozók behozni, ’s áltáljában : zon kincstári parancsnak, melly „S pe
cie circular“ név alatt isméretes. 2.) Hogy migmi semmit sem teszünk, 
a’ mi csak egy pillantásnyira is a’ törvények iránt tiszteletünket m eg
sérthetné , kötelességünknek tartjuk a’ nemzet végrehajtó hatalmát 
arra em lékeztetni, hogy a’ szövetségi kormány úgy , a’ mint az u - 
ióbbi időkben igazgattaték, nép -  elnyomóvá lön a’ helyett , hogy ó- 
talmat nyújtott volna neki; ’s hogy megátalkodása előbbi próbái
ban, miután a’ nyilványos szózat minden kifejezhető módon a’ bi
rodalom legjobb érdekeire nézve károsnak nyilatkoztató a z t , m ár 
ezernyi kalmár megbuktát okozá ’s tízezernyi kézművest és mun
kást kenyértelenné tőn , kereskedési czikkeink értékét milliókkal 
alább szállító ’s az uj kereskedést egészen feldulá. 3.) Hogy leg 
alább 50 személyből álló választottságneveztessék, melly W ashing
tonban a’ végrehajló hatalomnak előterjesztéseket tegyen a’ kész
pénz-forgás tovább tartása ellen, 's e ’ gyűlésnek , mint szinte az 
ujyorki kalmárok ’s az egyesült statusok népe nevében annak visz- 
szahuzatását sürgesse. Hasonló nyilatkozást várnak valamennyi e -  
lőkelő kereskedő városból. Ezalatt a’ fizetések megszüntetései olly 
közösek, hogy senki sem töri fejét az Európának tartozó fizeté
sekről. Az enditelt ujyorki gyűlésben Ujyork városnak 3 4 0  kal- 
márczime (firmája) vön részt, ’s a’ Washingtonba menendő 5 0  vá- 
lasztoltsági tag már ki van nevezve, ózonban az angol lapokban 
közlőit valamennyi amerikai levél megegyez azon nézetben, ’s a’ 
félhivatalos Yv ashington Clobe hangjából is méltán következtet

hetni, hogy Van Buren a’ treasury - order (kincstári-parancs) kér
désre nézve hajszálnyit sem fog engedni. —  A’ pamutot U j-o rle- 
ansban betüértelem szerint el nem adhatni, ’s még is folyvást sza
porított mennyiségben szállítják azt. Jakson volt elnököt egyik 
rokonának (ki a ’ nyugoti statusokban földekkel kereskedett) váltó
ja, és Dick ’s társasága megbukta Ujorleansban , igen érdekli, sőt 
tetemes veszteséget is rótt rá.

G Y A P J Ü K E R E S  K E D É S .
Hamburgból , máj. 23kán. ezt írják : A’ tavalyi magos arak, 

mellyekre főleg a’ finom ’s közép gyapjút rugtaták a’ főgyapjuvá- 
sárokon, olly fénypontra emelék e’ kereskedési ág a t, minőt sem An
glia , sem Németország nem reménylett. E’ körülmény olly nye
részkedési vállolatokat szült mindenütt , hogy a’ gyapjut egész mult 
ősz utoljáig magosra emelkedett áron vásáriák. Az első vásáriatok
ból háramlóit csekély nyereség, még nagyobb vállolatokra bátorított 
volna, ha a’ pénzviszony bonyolulása már octoberben veszteglést 
nem szül az angol gyapjuvásáron. E’ veszteglés azonban m ég nem 
okozott közvetlenül lényeges árcsökkenést Németországban, mivel 
ott , előbbi évek utáni tapasztalásokban bizván, minél előbbi jobb 
fordulatot reménylettek a’ gyapjukereskedők, ’s szabott áraiknál szi
lárdul megmaradtak. Reményük teljesült; f. é. elején a’ német gyár- 
kerületekben uj élet kezde mutatkozni, ’s többen majd teljes nyári 
áron menekvének gyapjujoktul. Angliában azonban hihetlen menyi- 
ségü gyapjú gyűlt ossz ;; minden gyapjukereskedő több gyapjut ál- 
líta ki, mint szükség volt r á ,  ’s végre árcsökkentéssel vala kény
telen vevésre ingerelni. Ez nem sokára azon m eggyőződésre vezér
lé a’ gyártókat ’s nyerészkedőket, hogy a’ legkisebb kedvellen m oz
gás a’ külföldről, tömérdek kárba vonandja őket. Éhez járul m ég a’ 
pénzviszonyok említett bonyolulásának hirtelen ’s tág k iterjedése, 
melly minden kereskedési vállolatra rendkívül káros hatású lelt, ’s 
mellyet már végkép eltávolítottnak véltek. Majd minden nap lehete 
fizetésszüntelésröl ’s csal-bukásokrul hallani, mellyek tartósan m eg
rendítvén a’ kereskedés alapjait, a’ mostani mélységbe sülyeszték a’ 
termeszlmények ’s gyármüvek árát. A’ bizodalom mindenütt megszűnt, 
’s a’ kereskedési világ jelen állapotja még az 1 8 2 5 — 1826kinál is sok
kal roszabb. Véget ért e már e ’ szomorú állapot , vagy még több 
áldozatot kiván , elhatározni nem m erjü k , mert véleményünk sze
rint e’ részben sok függ még olly körülményektől , mellyeket elő
re  nem gyaníthatni. Jobbulást reményiünk ugyan, de nem hallgathat
juk e l ,  hogy m ég nagyobb árcsökkenéstől is félhetni. Az angol ke 
reskedés fordulatitől függő itteni gyapjuvásár nem szült kielégítő kö
vetkezm ényeket, ’s igen sok kereskedő reményit kijátszó, mert a’ 
jutányosán vásárlóit gyapjú eladásából is alig alig tudák legalább sa
ját pénzüket megfordítani. Az eladásra szánt nagy gyapjumennyisé- 
get tehát Angliába kelle szállítani, mi October után történvén, olly 
időpontban ment véghez, midőn már pontos fizetésről ’s jó eladásról 
többé szó sem lehete. A’ múlt egész évben eladott gyapjumennyi- 
séget csak 8 0 0 0  kötegre (Ballen) tehetjük, a’ f. évi piaczi eladást 
pedig 1 5 0 0 —'2 0 0 0  kötegre. Hivatalos jegyzék szerint 1836bau 
8 2 ,4 6 1  köteg különféle gyapjut szállítottak ide, 183 4ben pedig csak 
5 5 ,2 2 8 ,  \s Í8 3 5 b e n  6 6 ,1 3 4  köteget. e ’ nagy különbséget m ég 
öregbíti f. évi april utoljáig ide hozott 60 2 1  kötegnyi gyapjú, melly, 
kivevén az itteni raktárban veszteglő 4 0 0 0  köteget , ’s a’ Franczia- 
o rszágba, Hollandiába és Svédországba szállított csekély m ennyisé
get , mind Angliába viteték. Bizonyos ’s meghatározott árok je len 
leg nincsenek is, minek az leend következm énye, hogy az idén az 
Angliában vásárlandó kereskedők v. gyártók igen óvakodva fogják 
dolgaikat in tézn i, ’s hihetőleg csak a’ kevesbbé terhelt német gyár
tók ’s nagyobb kártolt gyapjat fonóházak tulajdonosi bocsátkozand- 
nak veszély nélkül terjedtebb vállolatoxba. Ez annyiból jónak tekint
hető , mennyiben a’ gyérebb bevitel e lfogyasztan ia  végre Anglia 
halomra gyűlt gyapját, mit aztán ismét rendesen űzhető ’s jutalma
zó kereskedés követend. Ha ellenben a’ gyapjuár látszatosan maga- 
sült helyzetben maradna, ’s többen, ezt gyökeres javulásra m agya
rázván, terjedékenyebb vállolatokba ereszkednének : igen félhető , 
hogy f. esztendő végével m ég érezhetőbb fordulat renditendi meg 
a’ kereskedés e’ nevezetes ágát. —

A’ boroszlai újság ellenben máj. 28ról imezt Ír ja : „Vala
mint előbbi években úgy ezidén is a’ gyapjuvásárt megelőzte hét vég
napjaiban, m eglehetős m ennyiségű gyapjut adtak e l , noha nem olly 
sokat mint m áskor, ’s 2 0 g  lerovattal. M inthogy a’ mostani silány 
gyapjúért épen n e m  a’ n a g y  ö s s z e h a l m o z o t t  m e n n y i 
s é g b e n ,  hanem Anglia ’s Ejszakamerika kereskedési zavarában, 
melly azonban pár hónap múlva szükségkép m egszünend, kell ke
resnünk, ’s már czélszerü rendeletek tétetvék, hogy lehessen a’ 
gyapjúra pénzt kölcsönzeni , igen ajánlható a’ termesztőknek: ne 
veszítsék el türelmüket ’s 2 0  perceni lerovat alatt gyapjoktul ne 
váljanak meg, mert rövid idő múlva sokkal jobb körülményekre szá
molhatnak.

G A B O N A Á R :  Jmvus ckán. Tiszta búza 88 — 80- Kétszeres Cl l / S  —  5ti 2/3- 
Rozs 4c 2f 3  — 44- Árpa 44 — 40 2/ 3- Z»1» 30 — 28 2 /3 -  Köleskása 173 
1 /3 -  — ICO- Kukoricza 76 2 / 3  — 66 2 /3 -

D U N A V 1 Z - Á L L Á S :  Junius 4kcn : 12' 6« 3-'" 5kcn : 12' 5" $■"' Okán 12’ 
4" !)•"' 7kén : 12' 8" 0-»»

L O T  T E R I  A. Budán : Junius Skán 52- 60- 42- 15- 32- 
Becsben : ’un. 3kán 78- 3- 42- 27- 60-

Szerkeszti H e l m e  e z y  —  Nyomlatja B e i m e l .



■ 4 ß .  f s s á

S*e«t, M K om hnt
ma*.

JlSIlÜllN 1 ^ .

F O G U L A T :  Magyarország (kinevezések; eszéki tisztujítás ; Pozsony >k Nagyszombati vasút ügye; a’ hídépítési országos küldöttség első ülése; pesti Medárdvá- 
sár; különféle; casinoi tánezmulatság; sólyonivadászal; rákosi harmadik lóverseny; pesti színház részvényes társaságának alaplerve.) Spanyolország (cortesgyiilési 
indulatos viták; tartományi viszonyok ’s föl írás a’ királynéhoz; hadi hírek.) Anglia (az alsóház szavazási síikére az egyházi adó tárgyában; lambethi lakoma; 
mis Graham légimjózla.) Francziaország (követházi munkálatok; a’ metzi nemzetőrség; Morgcnblatt értekezése Orleans hg egybekeléséről ’s a’ t.) Német- és 
Törökország (forrongó polit. viszonyok.) Görögország (Porosban szűnve a’ dögmirígy.) Amerika. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkclet. Dunavizállás.

m a g y a r o k s z  á g .
Ö cs. kit*, fölsége ni. h. 20ki rendeletében K o v á c s  M á- 

l y á s  egri káptalanbeli kanonokot pankotai főesperessé, (»ki határo
zatában pedig- Bépásy E ndrét, az egri papnevelő-intézet javai gond
viselőjét ’s Lipovniezky János jász-dózsai le lkész t, az egri kápta
lanhoz czimzetes kanonokokká; — továbbá, april. 25iki határzata á l
lal, Ferenczi Károly kemenczei kerület ügyészét ’s több m egye táb
la hi rá j át a’ megürült esztergálni érsekség jószágai felügyelőjévé;

A’ ni. kir. udv. Kamra Haraszty István ’s Nosztitius Zaka
riás , bocskai ’s kőrösmezei erdőkerülőket, Brüszturára alerdőszök- 
nek ; Sidovits Antal s Eperjessy íe re n c z , vissói ’s zabéi erdősz- 
ujonezokat Királymezőre s Hahóra alerdőszöknek; Vagner József, 
tanult vadászt pedig Hahóra erdősz-ujoneznak alkalmazd.

E s z é k e n  m. h. 2 2  kén alsó-lukaveczi Mixics Miklós bán
táblai közbiró , mint kir. biztos , vezérlete alatt következő renddel 
juta véghez a’ városi tiszlujitás ; választó polgárokká le ttek : Hille- 
brand Gusztáv b .; Dellimanics Ferencz, verőczei főszolgabíró ; Czi- 
eg ler József, városi sebész; Burger Ján o s , tanító; Goriupp An
ta l, Besch A ntal, megyei sebész; Axmann K eresz té ly ; Athana- 
sievics Vazul, első városi orvos; Folk Ferencz, ’s Follert Ferencz; 
szószóló: Neumeyer József; árvái pénztár ellenőrévé: Argirovics Vazul; 
alpénztárnokká : Bunyik M ihály; kapitánynyá Svoboda F é re n c z ; ’s 
bíróvá Schmidt Aloiz nevezetes többséggel választattak. Délben la
koma követé a’ tisztválasztást, este pedig fényes tánezmulatság záró 
az egészet.

A ’ P o zso n y ’s Nagyszombat közti vasút készitését előmozdító 
szándékkal, a’ m. k. helytartó tanács két tisztet külde a5 budai 
kir. fő építész igazgatóságtól Linzbe, azon m eghagyással, hogy az 
ottani vasutat megtekintvén, azonnal siessenek Pozsonyba ’s a’ szük
séges m érésekben ’s egyéb munkálatokban a’ vasúti társaságnak 
segédkezeket nyújtsanak. Preszb. Zeit.

F . h. 9kén délután tartó Bathtyány Im re gr. Z ala m egye fő
ispánja ’s hét személyes táblai közbiró elnöksége alatt a’ kir. tö r
vényszék palotájában első ülését a’ Budapest közt építendő allóhid 
ügyében megbízott országos küldötség ’s ma ismét összeült ugyan
o tt, a’ közérdekű tárgyról újabban tanácskozni. Mindinkább közéig 
tehát azon óhajtva várt pillanat, melly Budát ’s Pestet csakugyan, 
a’ szó teljes értelmében , Budapestté olvasztandja.

A ’ mostani pesti közgyűlésen a’ marhahús árat 14  xról 13ra
szálliták.

P e s t i  v á s á r u n k  József napkor, akkori lapjaink em líté
se szerin t, minden tekintetben rendkívül silány v o lt; kereskedő
ink ’s termesztőink mindazáltal azon rem énnyel vigasztalák m agokat, 
hogy káraikat a’ Medárd-vásár kipótolandja; reményük azonban nem 
teljesült. Mar ezelőtt több héttel közlött vidéki vásárok árkeletéböl 
lehete gyanítani, hogy a’ jelen pesti sokadalomsem leend kedvezőbb si
kerű. E ’ szomorú sejtést most nemcsak teljesülve, hanem a’ legki- 
csapongóbb rettegést is sokkal fölülmúlva látjuk. Csak a’ gyapjú 
keletét kell említenünk. Ezen vásár most is szinte mint másszor , 
a’ népesbek sorába számithatónak niutatkozék ; de a’ máskorhoz ké
pest e’ sokaság közt különösen szembeszökő volt azon osztály több
sége, melly gyapjú-tenyésztéssel foglalkozik, Legalább igy mutat
ják a’ fogadók vendégkönyvei. Nem állott azonban a’ tenyésztők több
ségéhez kellő arányban a’ beszállított gyapjú-mennyiség ; honnét hi
hető, hogy a’nagyobb részt, nem annyira va lóságos eladási, mnt inkább 
a’ jövendői eladhalás tapogatása csődité be. Valóban azok, kik árulásra 
hozák gyapjaikat, ámbár vesztésre készülve lehettek, vesztegetést a- 
zonban előre talán még sem gyanítottak : pedig ez lön sorsa áru- 
czikkelyüknek. Tudjuk ugyan is, milly tetemeset rótt le már a’ mull 
vásár is a’ tavalyi árból, a’ mostani ismét 1 0 — 1 5 — töt mázsájától, 
úgy hogy jelenleg már a’ tavalyi ár apadása egyegy mázsánál leg 
alább is 2 0 — 2 5 . Egyiránt nyomja pedig e’ sors a’ legfinomabb, finom 
’s közép finom gyapjút; de enyhébb a’ közönségesnél ’s aljasnál, mert 
ezek mázsánkéit 1 0 — 12 nél alább nem igen csökkentek. Ha már e ’ 
nem várt árcsökkenés (mert annyi bizonyos, hogy vásár előtt ha nem 
löbbet , legalább ennyit otthon is kaphatott volna gyapjáért a’ ki
sebb tenyésztő) sok gazdai számolásra keresztet húzott i s : mindaz
által aggasztóbb volt épen a’ vásár folyamában a’ gyapju-adásvevés 
rögtönös félbenszakadta, mellyel okozhatott bár akár a’ vásárlók fo
gása, akár külföldről kapott gyapjúi hirek, a’ kárt még is a’ tenyész
tők szenvedők; mert bár vége felé ismét élénkült is az előbb léha vá
sárlás, mindazáltal a’ csekély ár megmaradt, sok gyapjú rakomány e l
adatlan hever , ’s az isméti áremelkedhetés m ég darab időre kétes. 
Mi különben minőségét illeti a’ hozott gyapjaknak: altaljában véve 
világosan mutatkozék a’ gyapjú körüli gondosabb bánásmód: különö
sen a’ tisztább mosás. A’ gyapjúnak ezen kelete határozta meg a’

vásárnak azon oldalát, melly a’ fogyasztéki kereskedés-czikkeken a 
lapszik. Látszott,hogy mindenki kiméivé tekingete a’ kézmüárukka kü
lönben tömött boltok felé, ’s számot vetett ön magával ’s erszényé
vel : valljon e’ vagy ama’ kínálkozó áru túllép e az első szíiksé- 
gü czikkek során? A’ szállítási kereskedés némelly czikkekben nem 
csekély jelentésű vala (máskorhoz képest.) így  az aldunai gőzha
jók roppant terheket hoztak fel pamutban. Nyers termékek közt a 
gabonák külön nemei semmi kellő árral nem biztatják a’ term esz
tőt. így  p. o. vetett repezére szerződések köttettek 6 — 7 v.ftjával pes
ti m érőjére. A’ sőre ’s egyéb használható igásbarom ára nagy volt, 
de a’ vétel csekély. AltaLányosan e’ sokadalomrul elmondhatni, hogy. 
nagyban nem igen történtek vásáriatok, ’s mit a’ szigorú tél búu- 
tatlanul hagyott, az most a’ kereskedési pangás áldozatja lesz. A ’ 
nagykereskedőnek halmon ’s gyümölcsözetlen hever pénze , de mit 
ér , midőn term esztm ények vásárlatába bocsátkozni nem bátor, mert 
A ngliára, mint vezérpontra , irányzott szem ei, ott m ég mindig ha
nyagságot látnak a’ kereskedés mozgalmiban; Anglia kezeit pedig 
Amerika pénzviszonyinak bonyolulta bilincsezi; mig tehát onnan nem 
dereng jobb rem ény-sugár, mindaddig nálunk is folytonos árcsök- 
kenésitöl tarthatni a’ gyártatlan term esztm ényeknek, ’s azért igazán 
veikül sem tulajdoníthatni a’ kereskedők óvakodását. A’ mondottak a- 
zonban m ég koránsem végzik vásárunk rósz oldala képét. A ’ ter
mesztő ugyanis, mint em lítők, nem adhatván túl behozott termeszt- 
m ényin , saját ’s gazdasága szükségeit sem vala képes kellőleg pó
tolni pénzetlensége m iatt, ’s ez okbul a’ gyártó ’s kisebb kereske
dő is vásár nélkül ’s pénzetlenül m arad t, annyival inkább, mivel a’ 
takarmány-szükség ’s hosszas tél elcsigázván a’ vonó barmokat, ’s a’ 
sok esőzés miatt kiáradott Duna ’s egyéb folyamink nehezítvén a’ 
közlekedést, főkép a’ tiszamelléki vidékrül, kétszeres sőt három szo
ros szállitás-bért kelle fizetni: minek az lön sajnos következménye, 
hogy némelly kereskedő a’ helypénzt is alig tudá, eladott áruitól ka
pott nyereségéből kifizetni, a’ szállitás-bért’s egyéb költséget pedig 
csak igen kevesen lálák ezúttal megfordulni, tárczáikban. Egyébiránt 
mind ezek igazlását a’ mai Értesítőnkben közlött vásári árkelet rész
letesen tanúsítja; mellyből kitetsző egyszermind az, hogy a’ gyapjú 
után egirikább csökkent, a’ bőr gubacs, fagygyu, hamuzsir, olaj, rongy
vad sáfrány, aszuszilva és viasz; e llenben , a’ kender, pehely, ó- 
gyi toll ’s vaj valamivel emelkedett múlt Józsefvásári keletihez képest.

K ü l ö n f é l e . Pesti M edárd vásárunk kevés erszényt tölte meg, 
de annál több alkalommal kinálkozék annak ürítésére. Ugyanis a’ 
német nagy színpadon Bomanini spanyol udv. tánezosnő feszült réz- 
sodronyon meglepő fordulatival magán kül ragádá a’ tömérdek so 
kaságot ; Schw arzem berg P á l , orosz tűzkirály (Taganrogból) pedig 
legmagasb fokra feszité a’ bámulást, midőn olvasztott ónban m os
dók, midőn azt szájában kihűté , forró olajt ivott, ’s a’ t. e’ közt 
pedig két szinte külhoni M amok-majom-ember mulattató tagficza- 
mitgatásival a’ közönséget. Azonban a’ jobb izlésüek sem maradónak 
egészen élvezet nélkül, ugyanis Carl Henriette, a’ hires dalnok-király
né pillanatnyira még a’ rósz gyapjúért is felejteté elragadtatott hall
gatóival ; B indocci, sienai ügyvéd ’s olasz hevenyész pedig dicsé
retesen törekvék mellette figyelmet gerjeszten i, ’s iparja valóban 
tökéletesen megfelelt a’ közvárakozáswak , ’s hanyag pártoltatása e- 
gyedül csak azon körülménynek tulajdonítható, hogy közönségünk 
a’ szép olasz nyelvnél is szebbnek tartja az édes hazait. —• Árpád gő 
zösünk is mulattatni akará közel ’s távúiról összesereglett vásárosín 
kát ’s rövid sétahajózást hirdete V áczra, kedvetlen időjáratunk a- 
zonban kényteté félutrol ismét visszatérni. Nyájas fővárosunk ózzál 
m ég nem elégült meg, hogy fül , szem  ’s léleknek mulatságot szer- 
z e ,  hanem m ég a’ lábakról is gondolkozók. Ugyan is f.h. tén  „E m 
lékezés-bál“ adaték a’ városi pompás táncztermekben , 7kén pedig 
a’ nem zeti Casino némelly részvényes tagjai adónak igen fényes 
tánczvigalmat, mellyen István fhggel jelen valának Wasa 's több hg is, 
W asa itt mulatása közben fővárosink minden nevezetességit m egszem 
lélte, ’s a’ „Gazdasági Egyesület* máj. 8ki gyűlésén is megjelent. —  
Végre még olly mulatságot is lehete Pest közeliben e ’ napokban 
látni, melly annyira sajátja volt a’ középkor lovagszázadinak. Traut- 
mansdorf hg t. i. W asa hg tiszteletére igen számos főrendü ven
dég jelenlétében nagy sólyom-vadászatot tartott, a’ sz. Lőrinczi pusztán 
’s igen érdekes mulatságot szerze madarai ügyességével, a’ vadá
s z a té ’ már szokatlan nemében, jun 2  ’s (»kán.

Azon részvényes társaság, melly a’ nemes Pest-vmegy ; által 
több hazai törvényhatóság’s egyes hazafiak’ adakozásival segítletve Pes
ten épített nemzeti magyar színház igazgatását f. 1837. ang. istijétől 
1841. évi husvétig azon tiszta, ’s önhasznát kizáró szándékból vállal
ta magára: hogy e’ zsenge intézet, a’ helyett, hagy egyes vállalkozó 
csupán haszonkeresá kezei közi mindjárt kezdetben összetörpüljön ’s el- 
aljasodjék, a’ czélszerűleg csak egyesületi úton ébren tartható köz érdé.
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által folyton emelkedjék tőkélelesÍMilés tele, e’ czélra 50,000 váltó fo
rintot tart szükségesnek, ’s 500 részvény-kiadás és elkelés által e’ sum
mát összegyülerntőnek biztosan reményű, következő alapterv mellett: 1.) 
NL Pest-vmegye’ Rendéinek, ezen intézet, mint önkeblök’szülöttje, mi
kép növekedése iránti gondos feliigyelését a’ vállalati idő alatt is nem
csak kizárni nem kívánja, hanem azt mint legelső feltételt maga kéri ki. 
2.) Egy részvény áll 100 váltó forintból, ’s ezt akár egy adja, akár töb
ben teszik össze, egy részvény csak egy szavazati joggal bir. 3.) E’ sum
ma négy részben u. m. folyó évi július l s ő , aug. íső , nov. 10 és 1838 
martinsa 16 kán, melly napig az aláírás nyitva áll, leszen a’ társaság’ 
pénztarába fizetendő. 4.) A’ részvényes, egész vállalati idő alatt csupán 
erkölcsi, morális, osztalékban (dividend,) részesülmennyiben minden 
haszon az intézet emelésére fordíttatik; a’ tőkének 1841. évi husvétkor 
leendő visszafizetése felől azonban tökéletes biztosítékul szolgál az: 
hogy a’ begyüleiidó 50,000 ftbul 30,000 ff. kamatra, ’s minden félévi ka
mat ismét kamatra adatván, e’ felül évenként 6 játéknak 4000 váltó forint-„ 
ra számított jövedelme az időközbeni kamat-szaporodással együtt ezen 
tartalék pénztár’ öregbítésére fordíttatván, illy módon 1841. Imsvétkor 
az 50,000 v. forint tőke nem csak egészen födözve leend , hanem az in
tézet javára még némi fölösleg is maradand. 5.) A’ színi mutatványok 
igazgatása egy e’ tárgyat gyakorlatilag is értő személyre bizatik. Az 
egészre egy a’ részvényesek nagy gyűlésén szavazati többséggel éven
ként választandó 4 tagból állandó választmány figyel fel , ’s annak 5<lik 
tagja az igazgató leend. (>.) Nagygyűlés minden esztendőben pesti jó- 
zsefnapi vásár vasárnapján , Pesten n. Pest-vmegye’ udvarháza’ nagyobb 
teremében délelőtti 10 órakor tartatik, ’s arra valamennyi részvényes hivata
los. 7.) Minden esztendóbfcli számadás valamennyi részvényesnek nyom
tatásban megküldetik. 8.) A’ vállalati idő eltelte után fenmaradandó tisz
ta haszon az intézet tőkéjévé válván, annak tulajdona marad ugyan, mi
re fordíttatására nézve azonban a' részvényes-társaság előre meghatá
rozza: hogy a’ tökének fele színészi iskola alapjaid szolgáljon, ’s annak 
letesiilendéseig egv,  vagy a’ körülményekhez képest több személy mű
vészeti tökéletesbítés végett külföldre küldetvén, a’kamatok e’ czélra for- 
dítassanak: a’ tőke másik fele két részre osztatandó, ennek egyik fe
lével öregbítessék a’ színészi nyugpénz-alapitvány, kijelentetvén: hogy 
az ebben részesítésre a’ színház megnyitáskor jelen leendő tagokra má
sok felett tekintet egyen; másik fele pedig fordíttassék ruha, könyvtár 
’s díszítmények szapoílására. 9 ) Miután a’ 8. pont szerint nagy gyűlés 
csak a’ jövő 1838. évi József napi pesti vasárkor tartatik, addig a’szük
séges ideigleni intézetek’ elhatározása végett gyűlést f. június 8kán dél
után i í s  Pest-vmegye udvarháza nagy teremében mind azon részvénye
sek tartottak, kik eddig magokat aláírták.

Az pesti 8dik lóverseny június fikán ment végbe következőleg:
1. A’ Er d é l y i  dí j ra nem találkozott fi aláíró, ’s igy a’ 100 ar. 

a’ jövő évi lOO aranyhoz fog csatoltatok
2. A ss z o ii y s á g o k’ b i 11 i k o m a, ér 1 50 aranyat az első lóé, a’ 

díjból fen maradt aranyok 50ig a’ másodiké. Futhat, angolt kivéve, min
den m. és k. — löOO öl ismételve. Liechtenstein Aloiz hg. Se. sárga 
ménje P a t ,  74 fonttal (72 fontot kellett volna csak vinnie, de lovasa 
n. hezrbb volt). Mimikét Ízben első ’s így nyertes. 4' 5 5". Lovasa J. Jack- 
uoii. —- Hunyady Józs. gr. fie. p j. ménje F i g a r o ,  102 ft. — mind, 
két ízben második.

3. F e s t e t i c s - i\á  k ó- d í j. 100 ar. és 10 ar. tét, egyegy lótul.
2 . ang. rnf. ausztriai bírod, és fie. n< m i lősb ménekre. Hunyady Józs. gr, 
5esz. ménje O s ma n ,  119 ft. (4' 5Tf, Lovasa Gilbert) első, ’s így 
nyertes. Csekonies János ur’ 3e. p. ménje T o r o n  tál ,  87 ft. — má
sodik.

4. P a r a s z t v e r s e n y .  2000 öl. Első lóé 30 pgő for., másodi
ké 20 pgő for. — Futhatnak mezei gazdák s egyéb adózók’ saját lovai.
_Indult 4 ló. tSponga Márton Örkényi lakos’ lova (fi' 2") első. —- Hof-
fer János pesti lakos lova — második.

5 . A’ S z é c h e n y i - k a r d é r t  LiecbtensteinAI.bg nevezte p. m. 
T w a t t y ,  egyedül járván körül mint kihívó, a’ kard a’ berczeg’ birto
kába ment által.

S P A N Y 0  L O 11 S Z A <».
A’ cortesgyülés négy napig vitázott Fontán azon indítványa 

következtében, hogy Mendizabal szigorúan számot adjon eddigi pénz
kezelése folytárul. A’ JíOiki ülésben Árguelles többi közt olly szem
rehányást tön az illető követeknek , mintha csupán azért sürgetnék 
a’ számadást, hogy magoknak az által népszerűséget szerezzenek. 
Ebbül személyes vita keletkezett, ’s több ostromfelei közül Castro 
bánt vele ’s Mendizaballal leggonoszabbul. Látván az elnök, hogy 
az indulatoskodás messze vezethetem!! a’ feleselő két, a’ bayounei 
spanyol consul levele fölolvastával szakasztá félben , melly Renteria, 
Asligarraga és Ernani bevételének örvendetes hirét foglalá magá
ban. Azt gondolá a’ ministerség, hogy ez majd a’legkedvezőbb ha
tású leend, mi azonban koránsem valósult. Castro még tovább is sür- 
gelé indítványát, ’s határnapot kívánt szabatni, mikorra a’ száma
dás megtörténjék. Hosszas viták után végre szavazat donié el az 
ügyet, ’s a’ számadás előterjesztése elhatároztaték ugyan 118  szó
val három ellen , az időpont azonban nem tüzeték k i; ’s így még Men- 
dizabalnak folyvást nyitva áll a' halogatás útja. S.’ tárgy vitáját első 
nap (május lÖikán) titkos ülés is szakasztá félb n melly a’ közön
ség kíváncsiságát igen fölizgatá. Ebben Calalrava minislerelnök Cam- 
puzano párisi spanyol követ sürgönyeit térj észté elő , mellyekbül 
az sülé ki, hogy a’ franczia kormány esküdt ellensége a’ szabad- 
elmüek ügyének Spanyolországban , ’s ha azon politikai rendszer 
tovább is főn marad, mi szerint most ezen ország kormányoztatik, 
úgy Lajos-Filep hajlandóbb lesz d. Carlossaltartani mintáz augus
tusi (la granjai) hősökkel. Mind ez még nem e lé g ; olly rendszert 
akarnak Spanyolországban megerősítni, melly parancsokon alapul
jon, ’s nem nyugodni, míg olly férfi nem jut kormányra, ki ezt 
a’ közügyek folytatásában létesítői is tudja. Campuzano továbbá azt 
állítja , hogy az éjszaki hatalmak, kik d. Carlost nyilván gyamolít- 
ák, elhatározák rettentő hadsereget küldeni át a’ Rajnán, ha ne- 
alán a’ háromsziníl lobogót a’ Pirenaeeken tül lebegtetnék. Leirhat-

lan ama’ háborodás, mellyel Calalrava előterjesztése a’ jelen voltak
ban szült, ’s mellyel méginkább növelt Calalravának jelentő szavak
kal mondott im e’ nyilatkozta: „ Én biztosíthatom a’ co rte s t, hogy 
a’ spanyol szabadság el nem bukik , ’s hogy mielőtt a’ franczia kor
mánynak e’ jegyzékekben nyilványitolt óhajtása teljesednék , a’ tui- 
leriák ministertariácsa megszünend már létezni.“ A’ titkos ülés min
den tagjainak arczán kínos érzelmek nyoma mutalkozék , ’s számo
sán kifakadlak, Lajos-Filep ellen személyes szidalomra isvefemülve, 
sőt volt, ki háboruüzenést is emlegetett. —  A’ Gazela de Madrid 
felhatalmazottnak vallja magát a’ Campuzano sürgönyeiben foglalta
kat hazugságnak nyilatkoztatni; ója egyszersmind olvasó közönsé
gét, hogy a’ franczia kormány ellen híresztelt számtalan koholm ány
nak, hitelt ne adjon.

Cataloniáhan még folyvást tart a’ függetlenségi forrongás. 
A’ tartományi jun ta , mellynek széke Reusben van, fölszólitást 
bocsáta kö zre , szabaditékokat, adótuli mentességeket ’s tisztsége
ket ígérve azoknak, kik ügyében fegyvert fogni, vagy hadsergéhez 
kisebb nagyobb segcdesapatokat gyűjteni készkednek Barcelonában 
szintaz előbbi buzgalom uralkodik, ’s a’ kormány által rendelt ha
tóságok tagjai egyelemileg benyújták már Parreno főkapitánynak 
lemondásokat, ki, tisztjeivel együtt, az erősségben tartózkodik, s 
mint mondják , e’ lemondás vételekor egész dühbe jött. Azt hiszik, 
hogy megatalkodtan ellen fog szegülni, ’s készebb lesz magát a’ 
szabedelmüeknek föláldozni, mint azok kivánaliban megegyezni. 
A’ föllengősdiek pártfejei legújabban ismét egy fölirást intéztek 
a’ királynéhoz, mellynek tartalma következő: „Asszonyom ! Ha 
m i, azon szomorú történetek daczára is, mellyeknek most némelly 
tartományok, ’s névszerint Catalonia , színhelyévé leltek, fenséges 
leánya királyszékéhez ragaszkodásunknak annyi tanújelét nem adtuk 
volna: nem leheténk bátrak e’ királyszékhez közelitni , hogy föl- 
ségednek amaz esem ényeket előterjesszük, mellyeknek, fölséged 
szivét szükségkép keserűséggel kell betölteni. Talán negyedszer 
történik már , hogy szerencsénk ’s bátorságunk van azon veszé
lyeket őszintén kimondani, mellyek a’ hazát már hosszasb idő óta 
fenyegetik. Fájdalom! fölséged nem méltóztatolt kivánatinkat m eg
hallgatni; ’s minél több idő múlik, annál világosabban mutatja a’ 
szomorú tapasztalás, hogy sejteményink alaposak voltak, ’s hogy 
a’ korona naprul napra több veszélytől fenyegettetve, folyvást veszti 
hatalmát is, mellyel az elsőségért czivakodó pártok fölött birt. K i
re , Asszonyom! kire kell ama szerencsétlenségek bünsúlyának há- 
rom olnia, mellyek Spanyolországot nyomasztják? Az igazság ’s 
közvélemény elég hangosan mondják ezt felségednek. Fölséged mi- 
nisterire; kik a’ közöttünk elhatározni kellő politikai kérdéseket 
szem élyes kérdésekké változtatván, konokul föltették magokban, 
ama’ félénk, korcs és semmies rendszernél megmaradni. Ha mu
tatja is néha e’ m inisterség az életerő je lé t, csak azért cselekszi 
e z t,  Asszonyom , hogy a’ hazafiak’s a’szabadelmü párt ellen mun
kálkodjék, azon egyetlen ellen, melly Ont védi, ’s melly fölsé
ged leánya királyszékét föntartani képes. E ’ makacsság volt oka 
a’ vérontásnak Catalóniában, ’s oka leend a’ még ontatandónak ; 
mert higye fölséged, Barcelona nyugalma csak szinleges ’s Ieg- 
fölebb is pillanatnyi, de megyőződhetik fölséged, hogy e ’ nyu
galorn tartós lenne, ha nem e g y ------------ de nem mondjuk ki e’ szót,
A sszonyom , —  volna főkapitánya; elég legyen Önnek mondani, 
hogy e’ városban minden törvénytelen és zsarnoki. A’ polgári ’s 
katonai hatóságok csak durva erőszak által uralkodnak , a* törvé
nyek pedig megvelletvék. ’8  azt k ivariják mégis, hogy csend legyen ! 
’s e ’ szavak forognak szüntelen ajkaikon: ,,rend és igazság!“ Ha 
mégis legalább csak múlt napi szerencsétlenségeket kellene gyá
szolnunk: ha az alkotmányos párt, mellyet respublicainak nevez
nek, < z s a’carlosiakközt ponlosulva maradna; ekkor a’ baj még nem 
volna gyógyilhatlan ; de Ön országtitoknokinak gon atla sága, azon 
képmutatás , mellyel a’ kormányt vezetik , negyedik pártot is szült; 
a/, E statu lo-ét, melly ismét egész erőben fölemelkedik, a’ nem ze
tet viadalra híja, ’s minket újólag meg akar buktatni, rabló , árulko
dó , rellegtetó ’s homály-hintő boldogtalan rendszerével. Hogyan, 
A sszonyom , hát ismét azon férfiakat lássuk e korm ányonv kik 
Madridot ostromállapotának nyilatkoztaták , a’ népre tüzeltettek , ’s 
megbuktok után magokkal vivék arankát a’ nem zetnek, melly három 
iszonyú kölcsön állal egyébkint is tönkre jutott? Illy gyalázatot a’ 
spanyol nép soha nem türend. Asszonyom! legnagyobb tisztelettel 
kérjük mostani ministerei elbocsátlalását. E ’ lépésünknél semmi 
dicsvágy nem vezérel bennünket. E ’ fölirást aláírók mindnyájan el 
vagyunk határozva, hivatalt soha nem viselni; ’s e ’ nyilatkozás biz
tosíthatja Ön előtt kivánatunk tisztaságát. Bocsássa el tehát minis
te re it; állítson azok helyébe valódilag szabad catalon férfiakat} ’s 
a’ haza szintolly köszönettel fog Ön iránt viseltetni, mint mi. 
Madrid, május 1 7kén 1 8 3 7 .“  (Következik 6 3  aláírat.)

A’ P h are , m. h. Sorül az állítja, hogy a’ carlosi hadjárás 
lomhasága és sükernélkülisége részint a ’ sergek vonakodásukul e- 
r e d , mi szerint azok a’ baski tartományokon kül szolgálni nem a- 
karnak; részint d. Carlos határozallanságábul , ki maga sem tudja, 
merre forduljon Carilisearból. Ugyanis, ha Felső-Arragoniába megy, 
olly tartományba jutand , hol tőle a’ nép idegenkedő, ’s könnyebb 
menet végett hátra kellene hagynia á lg y u it’s pogyászát is; ha pe
dig Ebro síkjának indul, a’ christinók túlnyomó erejétő l kell tartania. 
Sót á’ baski tartományokban is tönkre jutand, hacsak uj fordulatot nem 
ad ügyének, ’s katonáiba uj életet nem önt ’s ragaszkodást; mert n a 
ponkint lállialni earlosiakat a’ christinók táborszem eihez osonva fegy-
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\ íveiket If rakni, vagy özek soraiban szblgálalot váHalm, Ugyanezt 
Írják Bayonnebul is. Bordeaux! tudósítások szerint meglámodá Irru  
baren d. Sebastian seregét Huescanál in. h. 25kén , s 400fónyi 
veszt ességgel csonkítá annak erejét. A’ carlosi hadnak tehát itt sincs 
maradása; még azonban nem tudni ,  m erre irányzandja m enetelé t; 
addig is, mig útját folytatandja, tanácsosnak vélte magát besán- 
ozolni. Buerens olly czélbul hngyá el Saragossát, hogy Irribaren- 
hez csatlakozzék; Oraa vezér pedig Valenciába tért vissza ; szük
ség esetén e’ várost védendő Serrador e llen , ki m. h .lT k én  an
nak eg^ik külvárosában pusztításokat tön.

A N G L I A.
Az alsóházban május 23án végre szavazásra került reggel 

három óra felé az egyházi adó ügye, ’s a’ ministeri javaslat annak 
cllörleszlésére 2 8 7  szóval 2 8 2  ellen, tehát csak 5. többséggel, elfo
gadtatott. A’ szavazás e’ sükerét az ellenzésfel hangos örömkiáltás
sal logadá. A’ conservalivek e’ szavazást teljes diadalnak nézik. —  

Az alsóház szavazása sükerét az egyházi adó tárgyában 
a’ ministeri lapok azon körülménynek tulajdonítják , hogy számos 
reform er kimaradt a’ házból, holott a’ toryk nagy pontossággal 
megjelentek. A’ 31. Chronicle e’ tekintetben így szól : „Csak 8 4 
tag hibázott a’ tegnapi szavazásnál , ’s ezek közül mind össze is 
vagy hat vala tory. Még a’ vakokat és bénákat is elő parancsol;'! 
C. Köss ur. A’ weslminsteri hittagadó (Burdeil) és W . W. Wynn, 
mankójikon jöttek , a’ türelmetlen kisebb számot erősíten i, ’s az il
lőbb nevezett vallisi baronet állapolja ollyan roskadt volt, hogy a’ 
szónok szobájában ülve maradt, mig a’ csöngetyii szavazásra m eg 
nem zendiílt. Illy buzgó volt az ellenzőfél nagy harczi erőt állí- 
lani fö l, illy lovagikig koczkára veték még a’ drága életet is, csak - 
hogy segítségül legyenek a’ protestáns dissenterek lánczai szoros!) 
megkötésire ! Más oldalról legalább vagy húsz reformert nevezhe
tünk, kik távol valának, anélkül, hogy szavazatjaikat kicserélték vol
na, noha előbb határozottan a’ kincstári kanczellár indítván, a m el
lett nyilatkoztak. Például Thompson ezredes, ki előbbi eslve nyu- 
gollan ’s épségben utazott el H ullba, hogy olt egy ünnepi lako
mán a’ mayor jobbján Cd jön. Nincs e dissenter Hullban ? Bizonnyal 
ezen méltó mayor szint olly örömest hagyta volna jobb karját 
elvágaíni , a’ milly kedvesen látott egy parliamenttagot , egy refor
mer!, oldala mellett lakmározni, mig a’ parliamentben annyi polgártár
sai javáról ’s bajáról vala szó. l)e a’ vitéz ezredes nem egyedül volt a’ 
henye. E ’ közbén igazságtalanok volnánk, ha valamennyi hijányzolt 
reformert azonegy osztályba tennők ; 0 ’ Connell, Morgan ’s más 
három, fájdalom ! betegség által gáloltattak. A’ két Bellew kényte
len vala Irlandba utazni, egyik megholt rokonjoknak az utolsó tisz
tességet megadni. De nehéz leszen a’ többinek kimentekezni.“ A ’ 
Standard ellenben azt m ondja: „Az egyházadói törvényjavaslat,
’s az ujdon föltalált elv, semmiből pénzt teremteni, örök nyugalom
ba tétettek. A’ ministeri végzés , támogatva a’ hivatal-hatalom min
den befolyása, a’ vvhigek szívós nyakassága, (merevültsége) a’ dis- 
senterek alávaló különködései, a’ radical pápisták és radical hitet
lenek bősz gyülölsége állal, az ülés e’ nagy ministeri kérdése nem 
nagyobb többséggel ment keresztül mint 5 szózatéval.“ A’ Standard 
reményét fejezi ki, hogy a’ ministerek é ’ törvényjavaslatot el fog
jak hagyni, (üst. Beob.)Szint ezen lap említi mintegy titkosan, hogyM eh 
bourne lord mindjárt a’ 23án estve tartott kabineti tanács után kiko- 
csizolt W indsor kastélyba,’s 2 4én délutáni egy óráig vissza nem tért. 
Ugyan oda ment ki 24én  reggel Glenelg lord is, a’ gyarmatmini- 
ster. —•

Az alsóházban május 22én  Maclean azt kérdezte: valljon 
nem kapott e a’ kormány hivatalos tudósítást arról, hogy a’ barcelo
nai nem zetőrség a’ királynéhoz intézett felírásban a’ brill tengeri 
katonaság ellen, melly ezen vád szerint a’ spanyol szövetségesek vérét 
ontotta volna, panaszt telt? C. W ood ur tengerész-kormányi litoknok 
hangos tetszés-kiáltás közt azt feleié, hogy a’ vád teljesen hamis, azon
ban vonakodott az ezt tárgyazó sürgönyöket előterjeszteni, mivel Ox
ford város tisztes követe, ki e’ kérdést gördítette, az iránt egyenes 
indítványt nem telt.—

Alsó - Canadában a’ J. Russel lord áltálé’ gyarmat kormánya ’s 
alkotmánya ügyében az angol parliament javaslotta végzések iszonyú 
izgást okoztak. A ’ Montreal Vindicator így ir: „Örömmel jelentjük, hogy 
e’ gazdag népes kerületben. J. Russell lord gyalázatos végzései általá- 
nyos roszalásra találtak. Mindenütt átkozzák azokat, ’s mindenütt áll a- 
zop. szilárd rendületlen ellhatárzottság, hogy az ország leszoigaíltatá- 
sára minden kísértésnek ellen szegülendnek.“

Kondom lapok jelenték, hogy a’ király roszul kezdé magát 
érzeni, ’s e’ miatt az utolsó udvarláson is már ülve fogadá a’ tár
saságot; mi miatt félni kezdenek, hogy május 24 ikénnem fog  Lon
donba jöhetni, melly napon Victoria hgasszony születés napja ünne
peltetik, ’s mellyen a’ király szándékozók az elölülést vinni. L eg
újabb tudósítások szerint azonban a’ király egészségi változása igen 
csekély volt.

A’ radicalok Cyncourt és Hawes parliamenttagok javaslatára 
május 2 4 re nyilványos lakomát határoztak Lambelhben a’ jövendő ko
ronaörökös hgasszony nagykorúságba lépése ünepére. A’ stew ardhelv 
elfogadására megkéreték, D. W. Harsey urat. Herdersohn a’ tilokno«, 
levélben következőleg válaszolt: „Uraim, e" tiszteletet kénytelen vagyok 
elhárítani magamtól, hogy mint steward eljárjak ez alkalommal. ÍVJ int 
népszerű inlezvények csudálója és szónoka fogalmimmal a’független
ségről meg nem egyeztethetem , hogy egy uj támadó királyság bálvá
nyának hódoljak. Ha az ifjú hgasszony csakugyan ollyannak fog mu*

tatkozni, minőnek baráti hiszik,’s a’ nemzet óhajtja: én leghívebb alatt- 
valóji közé fogok tartozni; — de elveim nem engedik— neki előre hí
zelegnem. Vagyok ’sa’t.

Mrs Graham léghajózásiban sok szerencsétlenséget tapasz
tal. 31ostani fölrepültekor, mellyen férje, ’s bizonyos Warwick ur 
kísérte ő t, már fölszálláskor megakadtak, de még gonoszabb volt 
a’ Iejutás; kemény szél lesujlá léghajóját egy függő hid lánczaihoz, 
m égpedig olly erőszakkal, hogy a ’ Ívj jót ’s léggolyói összetartó kö
telek ketteje elszakadt. Graham ur nőstül mintegy'- 4 0 — 45 lábnyi 
magosságról lezuhant, de szerencsére egy megdőli füvei borított ha
lom ra, mi a’ bukás erejét gyöngité, ’s életüket megmenté. Mind 
a’ keltőt eszméletlenül a’ legközelebb vendégfogadóba vitték, hol 
S teele ur vállald őket orvosi gondjai alá, azt nyilványilván, hogy 
semmi veszélyes sérelmük nem történt. Mi W arwick ural. illeti , ő 
szerencsére annyi lélokéberséggel birt, hogy a’ 3ik kötélhez kapaszko
dom, mellyr a’ hajót a’ léggolyóval még összetartó, ’s így minden 
baj és sérelem  nélkül földre jutott. Legutolsó tudósításoknál fogva 
Grahamék utólsó buktokbul ’s ijedelmükből türhetőleg felüdülve is
mét visszatértek Londonba. —

F li A X C Z 1 A 0  11 S Z Á G.
A’ követházban május 27én  Gouin indítványa következőkép fo

gadtatott el a’ ezukor-gyártás megadóztatására: „ A’ házi ezukor a.iojík- 
nak bevétele, a’ gyármünek magán a’ gyártás helyén leendő megadóz
tatása által fog történni. A’ közigazgatási rendelet alakjában kibocsá
tott királyi végzemény határozandja meg közelebb ez adószedés módját. 
A’ mostani törvény, és az annak véghezhajiására kiadott rendeleiek 
m egszegései, az í SI Gapr i l  28ki törvény 129ikczikkében szabott bír
sággal fognak bűntetteim ’s a’ rendelések mindenkor a’ jövő ülésben 
megvizsgálás után törvényekké fognak alakíttatni.

Beaumont angol, egyike az áprilisi elítélteknek, a’ kegyel
met nem akarván elfogadni , kivitetett Francziaországból ’s most 
egy angol radical lapban pattogva, ellenmond azon gondolatnak, mint
ha ő önkényteg fogadta volna el a’ kegyelmet. —

A ’ Courrier de la M oselle szerint a’ melzi nem zetőrség pal- 
tantyússága vonakodott Ilona hgasszony elfogadására kiállani, ni vei 
nem engedek meg, hogy ő magosságának felírást nyújthasson, melly- 
ben azon óhajtást szándékozott kifejezni, hogy a1 közbocsánatnak na
gyobb kiterjedés adassék. A ’ National e’ vonakodás ellen igen kikel.

A ’ Morgenblaltban egy levél Parisból következőleg értekezik 
Orleans hg egybekeléséről: „Az utóbbi két században három ném et 
hgasszony ült Francziaország királyszékén , a’ 4diket e ’ napokban 
várják, ’s mig kárpitos, aranyozó, tüzjátékos itt , Fontainebleauban , 
V ersaillesban’s mindenütt se re g e se n ’s tüzesen dolgozik, a’ politikai 
időjóslók a’ történeti százéves kalendáriumot forgatják, ’s hol vala
mi nap vérvörösen van benne följegyezve, abbul az uj menyasszony uta
zására jóslatokat varázsolgatnak. És valóban sokat jelentő emlékezések 
csatlakoznak e’három hgasszony nevéhez; menyasszonyi utjokat min
denkor kis idő múlva leghevesb ziva árok követék, épen olly zivatarok,mi
nők a’ legújabb idő járását’s a’ t. Régente nem igen sokat okoskodtak 
arról: mikép lehessen az aranyat az egész naptömegből felíegekbe 
gyűjteni, ’s termékenyítő eső gyanánt majd itt, majd ott lehullatni; 
most az illy ünnepet ugyan azon tekintet parancsolja , melly táncz- 
vigalmakat , hangversenyeket , s lotteriákat intéz a’ szegények 
számára. így  Paris az orleansi hg házassága ünneplésére határozott 
mennyiség nagy részét jótékony czélokra szándékozik fordítani; u. 
m. a’ mint említők 3 8  ezer frankot jótékony in téze tekre; 1 2  ezret 
szegény gyerm ekek ruházására a’ kisdedóvó intézetekben, 3 0  ez 
re t buzdításul az elem i iskolákra, GO ezret a’ kézmüvek segéd- 
egyesületei közt felosztásra ’s a’ t.

X É M E T 0  li S Z  Á G.
 ̂ Ma i n  máj. 25én. M ecklenburg Ilona hgasszony szelíd nép

szerűsége , mellyel minden hozzá közelitők iránt viseltetek , m ég 
mindig kedvelt tárgya itt a’ közbeszédnek. A’ ry ilt ebédterem  kö
rüli tolongás rendkívül nagy volt. Bizonyos U  kisasszony, ki korábbi 
időkben ismerőse volt a’ nhgicsaládnak, jelentvén hogy szeretné a’ 
hgasszonyt , Németországból távozta előtt m ég egyszer látni , a- 
zonnal kihallgatást nyert, ’s hosszas nyájas beszélgetés után igen 
becses emlékkel bocsátá őt el Ilona hgasszony. Egyébiránt a’ hgi 
ara (menyasszony) igen jól beszéli a’ franczia nyelvet, ’s minden fi
nom fordulatit tökéletesen fejezi ki ; lelki miveltsége pedig olly je 
les, hogy e lm és’s nyájas hizelgésivel mindenkit elbájolt, főleg, midőn 
Fuldában Broglie lig elébe vezeté követség! társait, ’sFrankfurt, Darm
stad t’s Mainz diplomatájit. A ’ hgassz. őszintén megvallá, hogy kö
tendőházassága épen nein politikai, hanemvalódi szívcserén alapul;
’s igen óhajtja czélja minélelőbbi elérését. Mély ’s örvendetes hatású 
volt reá a’ francziák királynéjának levele, m ellyel útközben kapott. 
Az irat olly tiszta ’s egyszerű kifejezésit lehelé a’ gyöngéd anyai 
szeretetnek, hogy a’ hgassz. meghatott szive vágyton óhajtja az uj 
szerető anyát. Egyszersmind igen szép drágaságokat is külde m e
nyének a’ királyné, útközben kiosztásul, ’s ez által is megmutató, 
hogy anyai kegyeit már előre szándéka teljes gyakorlatba hozni. Az 
úti költségeket azonban Francziaország határáig a’ hgasszony fizeti, 
hol, egy komornál kivevén, többi kíséretét, ruháival együtt vissza- 
küldendi. Alzeybe mentekor a’ lovak egy földmivest m egsértenek, 
a’ hgasszony tüstint 2 0  lajosaranynyal vigasztalá m eg őt, anyja 
pedig meglátogatá ’s újólag ajándékot nyujta neki.

T 0  R () K 0  R S Z Á  G.
Az Alig. Z tg igy ír a’ török ü g y ek rő l: „ Májas 9ki, A thé

néből jött levelek, tetem es nyugtalanságokról beszélnek, m elljek
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T h e s s a lie n  -» Görögország egész éjszaki kinW“ efc
{ W  látszik, épen ugyanazon szem élyek vezeilik a d ^  
mell vek edciiff e’ vidékeken a rabló vállalatokat intézték ; azonban 
n körülmények komolyabb szint öltenek, ’s nem vaiamelly raMas, 
hanem úgyszólván nemzeti fölkelés bélyegét viselik. A részvétben- 
ne egész felső Albániáig terjed. Emin incalai basa M ezzovo h egy
b e n  a’ Iázongókat megtámadtában igen tetemes kárt szenvede,
’s egyedül holtakban 2 0 0  embert veszte. E gym ás , mintegy 1 2 0 0  
főbül álló fölzendült csapat Versalosnál áll, ’s Volótul Artaig az e- 
p’ész nép fegyvert ragadott, keresztyén és török egyesült e’ végre. 
Az ismért Zabo kapitány íijai együtt vezérlik a’ vállalatot. E gy  
durazzoi levél május lOröl erősíti ez adatokat azon toldalékkal, 
lurny a’ hires Tahi Busi , ki mint tudjuk, előbbi lázongta miatt 
a’ szultántól kegyelmet n y e rt, ’s azóta szinte Emin basa pártjával 
tartott, ezt, épen midőn I2 e ze r emberestül a’ lázongok ellen szándé
kozók’ kiindulni, orozva meggyilkolá , ’s magát azonnal a’ fölzen- 
dültekhez csatié. Mennyire igaz mind ezen előadás, ’s mennyire nagyi- 
tá azt a’ nép hiszékenysége, a’ legközelebbi tudósításokból megí
télhetni ; annyi azonban való, hogy Albania és Thessalia újra szín
helye tetem es, és Törökország mostani állapotjára nézve aggasz
tó nyugtalanságnak. Többnyire mind ezt előre lehete látni.

A’ szerb szélekről, május 20. Néhány nap óta fontos ese 
ményekről szállongnak hírek a* határszéleken, mellyek színtéré
nek Albániát, Thessaliát, ’s Macedóniát mondják. E ’ híreknek főleg 
tegnap óta nagy fontosságot tulajdonitnak. Ugyan is Milos hgtol llu- 
mely Valessy néhány tatár által sürgetve kért segé ly t, ’s az utolsó 
tatár m egérkezte ó taKragujevatzban, azon, noha nem egészen két
ségtelen0, hir terjedez, hogy Macedóniába számos zenebonáskodó 
sereg ron to tt, Vilaglia várost megtámadá ’s több helyet föl-

8>Mjl0U' G Ö U Ö G 0  11 S Z  Á G.
Athénéből május 8ról érkezett levélben, m ellyel.a’ münche

ni politikai lap is közöl , következőt olvashatni : „Palamidböl Naup- 
liában 16  gonosztevő k itö ri; ’s ezek közt a’hires Elias Chondrojan- 
nis. Fájdalom ! ismét számos rablásról hallhatni az ország külön 
részeiben. Thessaliában és Macedóniában ismét nyugtalanság ütött 
k i, ’s azt m ondják, hogy a’ lázangók már 1 őezer emberrel bír
nak a’ harczmezőn. Mondják : Emin basa lO ezer főnyi szabályos 
sereggel egész Albánián végig fog menni. —  0  felsége a’ király 
5 0 0 0  drachmát rendelt segéd-adakozásul a’ fő városszép ítésére.—  
Néhány nap óta nyomasztó hőség látogat bennünket. (Görögor- 
szágbul most igen ritkán érkéznek bővebb ’s kimerítőbb tudósí
tá so k ). —

A' P o r o s  s z ig e t é n  k iü tö tt d ö g m ir ig y r ü l vett tu d ó sítá sra  a ’ gö
rög kormány tüsiint következő rendszabályokat bocsátott k i : 1) P o 
ros sziget azonnal veszteglési állapotba teendő. 2) E gy rendkívüli 
egészségi tisztviselő az orvos biztosság egyik tagja kíséretében azon
nal Porosba m enjen, ’s olt olly rendszabályokat tegyen, millyeket 
e’ történet fontossága kivanand. 3) Az orvos biztosság meghivatik 
rendkívüli ülésre, hogy a’ szükséges rendszabályokat javaslatba hoz
za. 4) Poros szigetnek minden összeköltetéstíil a’ szárazföld szom 
széd helységeivel teljesen, és szorosan eítiltatik; h a jó k és katona
ság parancsot vetlek mindenüvé m enni, hova szükséges leend. 5) 
Minden összeköttetés ezen helységek ’s a’ főváros közt, szükség 
esetén, egészen is meg fog íiltatni. A ’ kormány azon tudósítást 
is vette , hogy Hydra kormányzója egy orvos kíséretében P oros
ba m ent, az ott szükséges rendelések megtétele végeit. Reméll- 
h e tn i, hogy énqyi ’s illy ügyes rendszabály mellett a’ baj nem 
fog tovább terjedni. *— A ’ legutolsó hírek szerint Athénéből (má
jus 9ig) a’ Porosban kiütött dögmirigy nem terjedt tovább, ’s 
a’ kormányi rendszabályok következtében azon két házba szorítta- 
fot t , hol a’ megholt hajólegénység családja lakik. Egyébiránt egész 
Görögországban teljes nyugalom uralkodott. A ’ kikelet első napjai
ban ugyan megint mutatkozék a’ török határszéleken néhány rabló 
csoport, de a’ török hatóságok is segédkezet ojánlának azok el- 
széieszlésire.

A M E 11 I K A.
A ’ pénzfordulásról, melly most az egyesült statusokban min

den más érdeket homályba borit, a’ hírlapi levelezések nem egyenlőn 
tudósíínak. A ’ Times levelezője igen komor színekkel festi ez álla
potot, ’s az egész bajt főleg azon körülménynek tulajdonítja , hogy 
a’ kormány 4 0  millió dollár fölösleg kész pénzt tartván a’ külön sta
tusok bankjaiban felosztva, a’ bankok e ’ pénzzel szabadon nem 
bánhatnak, ’s azt föltétien forgásba nem hozhatják, különben a’ kor
mány valamennyi slalus-pénzt visszahúzhatna a’ bankból. E z tehát 
egyik oka, hogy Amerikából kész pénz-szállitvány Európába nem 
érkezhetik. Éhez járul azon kincstári parancs, mellynek következésé
ben a’ statusnak tartozó fizetések készpénzben teendők. Az ujyorki 
kereskedők küldöttségének azért is az egyik ezélja, arra bírni az el
nököt, hogy e ’ kincstári parancsot módosítsa, vagy ha ez nem történhe
tik meg, legalább a’ kereskedők vámjegyei ne követeltessenek mindjárt 
törvényes utón, mihelyt azok ideje kitelik, ’s az illető kereskedő nem 
találna fizetni. Ennek m egértésére szükséges megjegyezni, hogy a’ 
kereskedők a’ vámhivatalokon a’ bevitt portékákért nem készpénzzel, 
hanem vámjegyekkel fizetnek, mellyek váltók gyanánt adatnak ki, *s 
részletes fizetési határnapokkal vannak ellátva. Ez utóbbi kívánságra

nézve a- ügyész oda nyilatkozott, hogy a’ törvény szorosan paran
csoló, azért is, mihelyt vaiamelly kereskedő a’ vámjegyet, a’ kitelés 
napján meg nem (\zeti, kénytelen lesz törvényes úthoz nyalni ellene. A’ 
nevezett levelező mindebből azt akarja kihozni, hogy a’ korm ány, ’s 
névszerint Van Buren és Jackson pártja a’ pénzváltó közönség, de nem 
a’ nép előtt, folyvást veszt népszerűségéből. A’ M. Chronicle levele
zője ellenben philadelphiai május Író i irt tudósításában kedvezőbb 
színben adja elő az amerikai pénz-állapotot : „Bizonyíthatom , úgy
mond e ’ levelező, hogy a’ pénz és kereskedési ügyek Philadelphiá
ban sokkal élénkebbek, mint néhány nap előtt voltak. Ujyorkban 
hasonló javulás mutatkozik és Bostonban, Baltimoreban, Philadel
phiában, és Charlestonban, mit jól meg kell jegyezni, mindössze is 
csak keveset szenvedtek. Azon roszakat, mellyeket ki kelle államok, 
többnyire túlzó tollal rajzolták. Az angol bank nagylelkű ajánlata, 
mellynél fogvást az egyesült statusok kereskedójinek ’s bankjának, 
kétmillió font sterlinget vala kész kölcsönzeni, mindnyájok barátsá
gos elismerését nyerte m e g , de mivel azon föltétet ragasztot
ták hozzá, hogy az egyesült statusok bankja egy milliót kész 
pénzben tartozzék Angliába küldeni, ez ajánlást udvarilag elmellőzte. 
Én ismétlem, hogy a’ zivatar elvonul. Az ujyorki bankok nyilványosan 
nem veszthettek , mert öt közülök csak felevre is kö\etkezó oszta
lékokat hirdete : „Fulton bank száztol 5 ; Bank of Newyork 4  ; 
City bank 4  ; Union bank 6 ; State bank 3-j. A ’ W est Chester 
bank is száztól hatos osztalékot hirdetett most.“

Bizonyos földbirtokos Éjszak-Karolina éjszakamerikai sta
tusban az újságokban 2 0 0  dollárt (1 0 0 0  vf.) Ígért annak, ki neki- 
valamelly két megszökött barna rabszolgát elevenen vagy h o l t a n  
visszahoz ; a’ kerület békebirája pedig ugyanazon lapokban felszó
lítja c’ rabszolgákat, hogy uraikhoz térnének vissza, azon intéssel, 
hogy ha megtaláltatnak valahol, ’s nem adandják meg m agukat, 
mindenkinek joga leend őket megölni. —

E L E G Y H I R .
Londonban je len leg  Nekropolis (halottváros) nevezet a la tt , 

részvények által rendkívüli nagy sirkertet készítnek. Nugent lord , 
a’ társaság elnöke , szabaditékot kért az iránt a’ parliamenttöl.—  U- 
gyanottan tova szállítható lakházakat hirdetnek eladásul Amerikába s 
Ausztráliába kiköltözők számára. Ára legnagyob illynemü háznak 
8 4  tallér.

Rrüsseli lapok sze r in t, Leopold király a’ tudományok gyá- 
inolitására határozott pénzalapból 6 0 0 0  francot ajándékozott jezui- 
tákbol alakult azon bollandista társaságnak, melly a’ „Szentek é- 
le te  a(Acta sanctorum) kiadását folytatja. —

Mahmud szultán parancsára a* jeruzsalem i szent koporsó 
őrizete a’ görög papság gondviselésére bizaték, azon föltéttel, hogy 
az épületeket jó karban tartsák. —

Zingarelli a’ Romeo e Giulietta hires sze rző je , nagy hang- 
müvész , ’s Bellini tanítója, május 5kén Nápolyban meghalálozolt. 
Az elhunyt ott a’ conservatorium’ igazgatója volt ’s 87 ik  évet va
la betöltendő. —

Skótziában nem rég  egy 103éves nőmber halt meg, kinek 
négy év előtt uj foga nőtt ’s elvesztett látereje is visszatért, any- 
nyira, hogy a’ legapróbb betűket is olvashatá.

Martz 28án esti tíz órakor a’ köslini kormányszéki kerü
letben közel a’ nyugati tengerparthoz, egy hangafüvei benőtt hegy 
m ennydörgéshez hasonló robajjal rögtön 15 lábnyi m élységre sü - 
lyedt. A ’ fenmaradt nyílás mintegy 2 0 0  lépésnyi szélességű. Az 
által okozott földtolulat több helyen fákat is kimozdíta helyük
ből s a közel dombokat 2 0 — 3 0  lábra emelé. E ’ különös je le 
net okai még nem tudvák.

Schmidbauer haunkenzelli erőmüvész f. e. aug. l é n  próba- 
kocsizást teend 5. tonnányi nehéz kocsijával ’s 4 0  fontnyi tö rzs
erővel (Urkraft) perczenkint 2 2  lábnyi té rt vél átfuthatni. E ’ tö rz se 
rőt, melly a’ gőz ere jé t pótolandja, malmokra, hajókra,’s egyéb e rő 
müvekre is használni fogja Schmidbauer.

G A B O N A Á R  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.
búza 1 k é tszer . rozs 1 arpa za b j kukur. 1 k ö les

Máj. 26án Arad 76 51 1 43 1 — 1 50 1 65 1 —
>> 2fián N.Becsker. 75—65 65—56 1 -  1 45 J 40 1 55—45 J —
>> 27cn B p ja 79—67 J 53— *7 1 4 7  1 43 1 27 1 53 1 —
„ 27én Pécs 70 1 55 1 5 2  1 5 0  1 30 1 55 1 —

22cn Ungvár 82 1 70 1 53 1 4S 1 38 1 94 1 100.

30án Debreczen 100— 90 1 70 1 65— 55 1 50— 40 1 42 — 35 1 70 — 55. 1 —

jun. 2én U j-Becse S9— 65 1 «0 1 -  1 40 30 1 -  / —

m á j. 31én Si.Fcjérv. 75 f 52— 5S 1 : 5 4 -  50 1 47— 43 1 36— 33 1 -  1 —

jun. lén  Mosony £10— 60 1 56— 44 1 52— 44 1 44 — 40 1 35— ao 1 78 J —
lén  Miskolci £00— 90 1 70—60 1 50— 40 1 40— 30 1 33— 30 / 7 0 —  75 1 220—200

,, lén Losonci so 1 -  1 50  1 50 1 32 1 -  1 -

3án Sieged 80 1 60 1 55 1 40 1 35 1 75 , 90 ~
3iín Komárom 8 0 - 6 4  1 7 0 - 5 4  1 4 7 -  45 1 4 6 - 4 3  1 3 6 -3 5  1 -  1 —

9én Pest. | x 93 1 -  1 48 1 45 1 30—26 1 -  1 _
p ÉJÍZ K E L E T :  B ecs, jun. 7kón 5 pCtes slat. köt. 104 7 /8 ;  4 pCles 400 1 / l  0 ; 

S pCtes 75 8 /t;  lS20iki 400 fftos kölcsön 224; lS2iik i u. a. 1427/ 8 - 
4S34iki 500 Üos 5733/ 4 ; béesvárösi 2 l / 2  PCtes bankók«t- 65 3/ 4 .

D U N A  V I Z - Á L  L ÁS ;  J,mius gkán: 12 ' 1" í>kén : H'  10" fi.'" i()kőn n <

Szerkeszti J l e l r ó e c z y  — Nyomtatja K e i m  el .
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49. «teám
F en i, szerd a JELENKOR. 1839.

J iiu iu s 14 .

F O G L A L A T :  Magyar- és Erdélyül szag (kinevezések; országgyűlési munkálatok Erdélyben; szatmármegyei tisztválasztás; pestmegyei gyűlés; Székács József pes
ti magyar, egyli. szónok; gazdaságegycsüleli közgyűlés munkálatai; rákosi 4 dik lóverseny.) Portugália (a’ ministerség nem változott; polit. csel; uj czivódás az 
angolokkal.) Spanyolország (az alkotmányváltoztatási munkálatok folytatása; a’ cortes titkos ülései ’s tanácskozási tárgyai; hadi dolgok: Irribaren tábornok 
tudósítása, Hucscai győzclmérül ; d. Carlos menete; tudósítások az éjszaki hadseregtől ’s a ’ t )  Anglia (törvényszéki jelenetek.) Francziaorazág (a* hgasszonyok 
megérkezte Fontainebleauha; elegy.) Elegyhir. Gabonaár. Péuzkelot.

M A G Y A  II- és E H I) É L Y 0  II S Z A (I
0  cs. kir. fölsége martz. XíOiki kéziratában Draskovich J á 

nos grófot a’ ni. kir. sz. lstvánrend kiskeresztesévé ; ’s april 4ki 
határozatában Matizovich János, diákot ári káptalan nagyprépostját 
rosoni czim zetes püspökké , nevezni niéltóztatolt.

A’ ni. k. helytartóság Oberdorf M ihályt, adó-osztályi szám
vevő hivatal lajslronizóját ’s kiadóját számtanácsnokká ; ’s Trübs- 
vetler Péter , számvevőlisztet lajstromzóvá ’s kiadóvá; alapilvány- 
számvevő osztálynál pedig, Venturini Flórián ingrossislál számvevő 
tisz tté ; Auernik Máié járulnokol ingrossistává; ’s Janke András 
díjtalan gyakornokot járulnokká nevezé. '

A’ m. k. ndv. kamra Rüssel Rajos varasdi díjtalan gya
kornokot ugyanott sóm ázsásnak; Schvertner Lajos pokovai lize- 
téslelen gyakornokot Szeredre só pajtaőrré ; ’s GralT Károly dunán- 
luli kerület kir. ügyvéde seg éd é t, temesi kir, kam. ügyvédnek 
alkalmazd.

Május 11. 12. és ISdik napjain tartott 13. 14. és ló ik  
országos ülésekben a’ Karok és Rendek az országos jegyzőkönyv
nek több idő kíméléssel intézendő szerkeztelése ’s megbirálása 
módjáról ’s nyomtatásáról tanácskozván, az iránti határozatukhoz 
képest 18 szerkezteié biztos, ’s a’ már régebben megválasztott 
bíráló biztosság mellé még 6 tag választásával foglalatoskodtak. Máj. 
22ki IGik ülésben a’ hódolati oklevél készílésmódját állapították 
meg. 23 . 24. és 2(iik napján tartott 17. l£ .  ’s 1 Ildik ülésben pe
dig az emlilelt oklevelet kalauzló felirat elveit vilaták ’s halározák el.

F e l s ő  F e j é r b e n  múlt december első napján tartott 
tisztválasztási közgyűlésből legfelsőbb helybenhagyás végeit felter
jesztett választottak közül kir. megerősítést n y e r t: fóbirőságra külső 
kerületben M o t o k  Ferencz, belsőben M a u r e r  M ihály; alispán- 
ságra külső kerületben M is  k e  Im re , belsőben Cs ik  i Antal ; fő- 
jegyzőségre C s o n g r á d i  István ; aljegyzőségre N á n á s i Ferencz.

Kir. ügyigazgatási (Fiscalis direcloralis) írnok K o r  o n  k a  
Lászlót a’ fels. udvar kir. ügyigazgatási ügyésznek nevezé.

Nagy-Károlyban f. jun.Gikán tartatott tisztválasztás által b. Yé- 
csey Miklós főispán elnöksége alatt következő megyei tisztikar ala
kult; első-alispán Kende Zsigmond közfelkiáltással megmaradt; másod: 
Uray Bálint. Főjegyző; kölesei Kölesei Ferencz aljegyző : berenczei 
Kovács Ágoston; tis*teletbeli gr. Gegenfeld Pál; r. aljegyzők: Ujfalu- 
sy Miklós;; iszt. Becsky Lajost; hadi fő adószedő: újhelyi Újhelyi Ká
roly; házi: Pécby Gábor. Krasznaközi járásban főszolgabiró: Gerzon 
Ferencz; al Budayígnácz, Cray Ambrus és KápoltiXagy Lajos. Nagy- 
Bányai járásban főszolgabiró: Parvay Ferencz, al: Cabányi Sándor és 
Szőke Károly; Szamos-közi járásban főszolgabiró: Korda Lőrincz. al: 
Dózsa P éter és Yályi Lajos; Nyíri járásban főszolgabiró: Szuhányi 
Ferencz, al: Becsky József és Csanády Márton. Aladószedő: >u- 
lyok Dani. Uj esküitek: Boros Orbán, Ternyey János és Horváth 
F erdinand. A’ többi megyei tisztviselő előbbi hivatalkörében megmaradt.

P e s t  megye f. h. 6kán kezdett ’s folytatva tartott köz
gyűlésén olvastalék föl Széchenyi István gróf levele, mellyben 
Budapesten leendő gőzmaíom-épitési tervének minélőbb ’s biztosab
ban eszközölhetése tekintetéből, a’ ns m egye’ t. Karait ’s Hiteit 
egy választmány kinevezésére kérte föl, inelly a’ liszt-árszabásnak 
viszonyilag leendő arányosítását kidolgozza , ’s azt a’ m egyének 
helybenhagyás végett előterjessze.

P e s t  városa magyar ajkú evang. közönsége f. h. lO kén 
tartott gyűlésében tiszt. Székács József urat, m. tud. társ. lev. ta 
got, választó 7 4  szótöbbséggel egyházi szónokául.

A’ g a z d a s á g i - e g y e s ü l e t  folyó június’ hónap 8ikán Pesten 
a’ kereskedői csarnokban számos részes tagnak jelenlétében köz
gyűlést tartván, következőkről kívánja értesíteni a’ t. közönséget, 1.) 
Liechtenstein Aloíz hg az idei versenyre pályadijul egy arany ser
leget ajándékozott, melly a’ f. h. 9kén tartott ez idei utolsó verseny
napra lévén kitéve, mint a’ verseny! jelentésben bővebben érintetik 
Hunyady József g ró f birtokába jutott, a’ tisztelt hgnek pedig az E- 
gyesülel érdekei iránt bizonyított ime’ részvétéért köszönetét sza
vazott a’ közgyűlés. 2.) őz Egyesület’ örök megalapításául azon tisz
telt hazafiakon kívül, kiknek alapítványaik a’ Jelenkor 2 4  számában 
jelentettek , azóta következők járultak név ’s betűrend sze rin t: xVi- 
ehelburg F erencz gr. kötelezett 3 0 0  p. ftot , Augusz Antal 3 0 0  p. 
fi. Besán János b. 4 0 0  p. ft., Bezerédy István 4 0 0  p; ftot. Csapó 
Dániel 6 0 0  p. ft. Uőry H.Károly 2 0 0  p. ft. Esterházy Károly gr. 
1 0 0 0  p. ft., Magyary Kossá Sámuel 5 0 0  p. ft. És így az E gyesü
letnek , az előbbieket is ide számítva, eddigelő 1 3 ,5 0 0  p. ft. tő
kéje van, melly f, évtől kezdve száztól ötös kamatot jövedelmez, 
111.) Az állatmutatás vizsgálatára megbízott küldöttségnek jelentése 
szerint a’ f. h. 4ik , 3dik, és 5ik napjain végbe ment állatmutatás 
újabb jeleit tünteté elő a’ birkanemesilés’ naponkénti haladásának

honunkban. Ez idén ismét nagy számmal állítatott ki nem es fajú 
birka , részint m utatásul, részint eladásul ; és valamint egy része 
nevezetes áron kelt el, úgy átaljában mind gyapjok’ finom ságára, 
mind testalkatokra nézve a’ vizsgálókat egészen kielégítek. Mi azon
ban a’ küldöttséget különösben örvendeztető, az Batlyhányi Fülöp 
hgnek az Egyesület’ érdekei iránt az által is bizonyított részvéte, 
hogy ezen állatmutatásra enyingi uradalmából Patáról most legelő
ször kü ldött, és pedig jeles 3. egy egy éves k o s t, 3. anyabirkát 
és egy bárányt. A’ többi részint mutatásul, részint eladásul kiállított 
házi állatok (tulajdonosai’ nevének betörende szerint) következők : 
Brunszvik F'erencz grófnak Martonvásári majorjából (Fejér vmegyé- 
ben) mutattatott 3  kos , 2  toklyó, 2. anyabirka. F’estetics Leo gr. 
részéről Belaczról (Tolna vmegyében) 21 toklyó, mellyek közül 
12. anya, és 9. kos vala. Hunyady F'erencz gr. Simongálról (S o 
mogy vgye) küldött 16  darab k o s t, Pélről (Bars vmegyébül) 24 . 
anyát. Hunyady József gr. részéről volt 2 0  anya, 78. k o s . Káro
lyi István grófnak radványi uradalmából (Abauj vgye) volt 6. anya 
és 4  kos. Károlyi Lajos gr. tótmegyeri uradalmából 1 4 8  kos, és 2 2  
anya. Orczy Lőrincz b. taskonyi majorjából 3kos, 3 jerke. Szontagh S á 
muel ur részérül Kis-szalalnái*ól (N ógrád vmegyéből) 6. darab kos.— 
A ’ gyapju-mutatványok a’ nemz. Casinoban vannak kitéve mindenkinek 
összeilleszthetéseül. Brunszvick Ferencz gr. küldött agyaggal (Thon) 
mosott gyapjú mutatványt is, melly igen tiszta volt; valamint erről a’ 
Kémlő bővebben értekezett. —  Szarvasmarhát (3 bikát és 6 tehenet) e- 
gyedűlOrczy Lőrincz b. küldött Fegyvernékről Heves vgyéből.— Stach 
Yenczel budai, egy any akecskét mutatott, ez idén ellett 4 gedéjével.—  
Paraszt kanczacsikó egy sem jelent meg a’ köztelken, mit a’ küldött
ség igen sajnála. —  Gazdasági m űszer kettő mutaltatott: a) Héví
zi adófizető Bolobás Andrásnak kettős vasú (három szarvú) ekéje , 
melly a’ tavalyihoz, kevés változtatást kivéve, hasonló vala; b.) Pé- 
czeli adófizető Sállá István 3  vasú 4  kerekű ekéje , mellyel szó
beli előadása szerint két ökrön ugarolni is lehet, a’ próba azonban 
ez úttal nem történhetett. Ezek folytában elhatározó az Egyesület; 
hogy jövendőre az állatmutatás vizsgálatára megbizan ló küldöttség 
minden egyes birkatenyésztőnek kiállítandó birkái átalányos becse 
felül, a’ nélkül hogy összehasonlításba bocsátkoznék, Ítéletét jegyez
ze fel; illy küldöttségi Ítélet azonban csak annyiban fog az illető birka- 
tulajdonosnak,vagy a’ közönségnek hírül adatni, mennyiben és mint m a
ga kívánandja; melly esetben oh ajtósához képest birkáinak nem esilésé
ben egy évtől másikig tettelőm ente felől értesülhet a’ küldöttség véle
ményéről. ÁTégezetül a’ küldöttség javaslataként ezentúl az állatmula- 
tási vizsgálatra egy két értelmesb gyapjukereskedő is m eg fog hiv tini 
a’ küldöttség által. IV.) Az Egyesület már a’ folyó évi martz. 1 8án ta r
to tt közgyűlésében egy P esten  nyitandó gyapjútárnak szükségéről 
győzetvén meg, ebbeli határozatának eszközléséül küldöttséget bizolt 
meg, melly a’ vállalatot életbe is hozta. Miután t. i. ezen eszten
dőre próba gyanánt több gyapjú term esztő kötelezte le gyapjának 
a’ meghatározandó helyre szállittatását, p estin . kereskedő Liede- 
mann Fridrikkel szerződésre lépett, melly szerint a’ gyapjútár k eze
lését magára vállalva viszont kötelezte m agát, hogy a’ beszállított 
gyapjú árának felét az illető tulajdonosnak 8. nappal előbb nyilat- 
koztatandó kívánságához képest törvényes kamatért költsön fejébe 
előlegezni fogja, melly költsön azonban a’gyapjú eladásakor vissza 
lesz térítendő. A’ szerződés’ következtében a’ nevezeti e g y e 
sületi ügyvivő e ’ végre Ullmann Móricznak a’ Dunaparton fek
vő tárházát bérlelte ki, hova mind a’ mellett, hogy a’ terv nem  
sü rge tte te tt, sőt a’ környületeknek jelen  mostohasága ellenére is 
az aláirt több mint 4000m ázsa gyapjúból a’ legközelebb múlt m e- 
dardi-vásárig tetem es mennyiségű gyapjú szállíltatott-be. —  Az ek- 
kép sikerült, ’s a’ közjóllétre nagy befolyású vállalatnak tervét az 
Egyesület a’ hírlapok m ellett külön nyomtatványban téteti közzé Uj 
aláírás nyittatott m eg 6. esztendőre a’ honi gyapjúnak a’ köztelki 
raktárba szállítása végett, mellynek építésé részvény-kölcsön útján 
lévén eszközölhető, miután 1 részvény 1 0 0  p. ftba állapíttatott meg, 
erre szinte aláírási ivek bocsáttattak ki.

A’ gyapjú szállítási aláírás föltételei következők: a) Az 
aláírás jövő 1838 ik  évtől kezdve 6. egym ásu tán  következőre, vagy 
is bezárólag 1841ik évig kötelez, b) Csak gyapjúiermesztő vehet 
az aláírásban részt, c) Kiköttetik : hogy mindenkinek teljes ren 
delkezési joga gyapja felett fennm aradjon's azt akárkinek , akárki 
által, s akármi áron szabadon eladhassa, d) Az aláirottak a’ lehe
tő legjobb m osást, mint a’ lehető legjobb eladás fő feltételét Ígérik, 
e) Uly egyesületek term észete minden kétes fortélyt kirekesztvén, a ’ 
hitel’ fenntartásául nyilván k ijelentetik : hogy azon nem várt esetben, 
ha valaki— bár közvetve is— ebbeli kétes fortéllyal élne, mint magában 
értődik, az Egyesület tagja lenni megszűnik, f) Minden hihetőséggel 
előre mondhatni ugyan, hogy raktárbér egy egy mázsától évenkint
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4 8 . p. krt, ’s a’ kisebb költségek tí p. krt szinte mázsánkint felül nem 
haladand, sőt reményű az E gyesület, hogy e’ mennyiségeknél 
kevesebbre fognak menni; azonban magától értődik, hogy az érintett 
4 8  kr. raktárbért a’ gyapjú tulajdonosak akkor is köteleztetnek fizet* 
n i, ha netalán gyapjokát akár otthon adnák el akár a’ raktárban, ha
bár az évnek eltölle előtt is. g) Az Egyesületnek nyomtatásban és 
évenkint megjelenendő számadásai az iménti felszámítást igazolni fog
ják. b) A’ iüzkármentesilési és eladási költségeket, úgymint: Sensal- 
bért (Sensarie) ha valaki sensalt, vagy közbenjárót használni kíván, 
(mire azonban senki sem kötelezhetik) szinte mindenki külön 
viselendi. i) Minthogy pedig a’ gyapjú termesztők közül a’ gyapjúnak 
árát nyírés után mindenki sokáig nem várhatja, tehát, hogy annak 
illendő részét legalább tüstint a’ gyapjú beszállítása után az illető 
tulajdonosok készpénzben fölvehessek, e’ végre egy jó hitelű nagyke
reskedői házzal szükség az Egyesületnek szerződési összekötte
tésben lenni, ki egyszersmind a’ raktár kezelését is vezesse. Az 
Egyesület ez iránt folyó 1837ikre (próba évre) mint fentebb emlit- 
letelt egy pesti nagy kereskedővel már valósággal és sikeresen 
szerződött is, azonban további szerződhetési jogát a’ jövendőre nézve 
magának ezennel fentartja ; miről, valamint a’ raktári kezelésnek 
részletes elrendezéséről is, az Egyesület később fog határozni. V. 
A’ köztelki részvények közül visszaváltásul következő sors számuak 
vonattak ki: u. in. 145 , 175 , 1 , 160 , ö l  és 109 . VI, Némelly 
sürgetőbb tárgynak előmozdítása végett f. e. augústus 31ik napján 
közgyűlést fog ismét tartani az Egyesület. Költ Pesten, junius 1 2 é n  
1837 . K a c s k o  v i e s  L a j o s

Titokuok.
A ’ már lapjainkban említett nagy gyapjuraktárba (előbb II11- 

mann dohány-rakhelye) f. h. 9íkeig következő juh-lenyészlők szállítok 
tak gyapjút: Orczy István h.; Vécsey Pál b ,; Károlyi Lajos g r .; (még 
csakis majorságabelil;) Horváth Auguszt; Myller Antal ; Pejacsevics 
grófnő , özv. Orczy b. ; Orczy Lőrincz b. (még csak egy részét) ; 
Krajnik Ferencz ; Bárczy József; Sz. Imrey Endre ; Beleznay Já
nos gr. és Schayer ; Szapáry József g r ,; Teleky-Mészáros grófnő ; 
Vay Miklós b. (még csak egy részét;) Beniczki Antal ; Kovács Mik
lós ; Draskóczy Sámuel; Sz. Miklóssy Victor; Hacker Rudolf; 
idősb Bernáth György ; ifjabb Rernáth György ; Gállos Endre ; Pa- 
lugyay , kassai püspök, (m ég csak egy részé t;) Stubenberg Fran
ciska grófnő ; ’s Szentiványi László. —>*•

April hónapot közönségesen változékonyságról vádolják, ’s 
nem jogtalanul , de folyó évben a’ roszban ugyancsak állhatatos 
volt. A’ légmérő alacsony állása, kevés m eleg , igen sok gőz ’s köd, 
tartós szelek, ’s több égiháboru, mint az egész múlt nyáron 5 ez 
mind az , mit aprilről mondhatunk, Egészen felhőtlen napunk egy  
sem volt, egészen fölleggel borított 3 ,  esős 9 , havazó 2  . Kö
dös 19, szeles 1 3, mennydörgés pedig 7  napon, ’s egyen szörnyű 
vihar volt. Egyébiránt az éjszaki szél uralkodott egész hónapban,

A’ IV ik p e s t i  l ó v e r s e n y  v é g b e m e n t  p é n t e k e n  j u n. 
Óén dé l ut á n  következőleg:

1. B a t t h y á n i -  Ka z i mi r-díj. iOOar. Tét 20 ar. Fuss v. fizess. 
1 ang. mf. Futhat minden ló. Se. 68 ít., 4e, 9h ft. 5e. 101 ft. 6e. foe ft., 
idősb 109 ft.; belföldi telivér és angol félvér 4 fonttal többet, angol te
livér még 10 fonttal többet, ni. 2 fonttal többet. Hunyady Józs. gr. 4e. 
p.m. YVeighton, 110 ft. első ’s így nyertes. 1' 57". Lovasa: Gi l b e r t .  
Lie«htenstcin Aloiz hg nevezte p m. Twatty, ap. Calton, an. Twatty. 
125 ft. — második. Liechtenstein Al. hg 5e. vil. p. k. Caroline, 1 1 5 . ft. , 
harmadik.

2. L i e c h t e n s t e i n A l o i z  hg adta billikom, értéke 90ar. 2 
ang. mf. Olly lovakra, mellyek I 8 S7  tavaszán a’ simmeringi téren leg
alább egyszer, és szintúgy a’ pesti téren legalább egyszer futottak 
díjért, vagy elegy versenyben; a’ pályának egyedül végigjárása (wal
kover) nem \ételik számba; a’ tét, 10ar. mindegyiktől; azon esetre, 
ha négy lónál több lenne nevezve, az első és második ló közt osztatik 
fel. 1 eher, angol lélvér és minden telivér lóra, kivéve angolt, 3e. 80 
f f ,  4e. 400 ff, 5e. 106ft., idősb 109 font; minden egyéb félvér 5 font
tal kevesbet; s minden angol telivér 6 fonttal többet v isz; kancza 2 font
tal kevesbet. Melly ló 1837-ben legalább 100 aranyu díjat vagy 
elegyversenyt nyert, 4  fonttal többet, melly pedig 200 aranyat vagy 
azon felül nyert, 7 fonttal, a’ Károlyi tétverseny’ vagy Széchenyi-billi- 
kom nyerője 10 fonttal töbet visz. A’ lovakat a’ pesti verseny-választ
mánynak az utolsó-előtti versenynapon, azaz junius 6kán kellett lepe
csételt és csak a következő napon felnyitandó levélkék által bejelenteni. 
Hunyady József 6e. p. m. Figaro, ap. Sharpshooter, an. Starch, 109 ft. 
első s jgy nyertes, 4é Lovasa Ch. Manning. A’ gazdasági Egyesület’ 
nevére Liechtenstein Aloiz hg futtatta a’ maga’ 5e. vil. p. k. Carolin -jót, 
ap.Brutandorf, an. Comus- kancza. n o  ft. — második. Hunyady Józs. 
gr. p. m. YVeighton, ap. Brutandorf, an. Hornsea’ anyja. 1 1 0  f f ,  har
madik. Szapáry Antal gr. nevezte Liechtenstein Aloiz hg sg. kanczáját 
v anny Hornért, ap. Figaro, an. nem tudatik. 1 1 7  ff  — negyedik. Ha e’billi- 
komot Ca r o l i ne  nyeri vala, a’tulajdonos hg kívánságára a’ tétössze- 
seg az Egyesületnek jutott- a’ billikom pedig az alább lathaló urak’ver
senyeben ismét díjul tétetett volna ki az első ló számára, ’s a’ bronce- 
lo azon esetre a’ másodiké lett volna.

1 1  ̂ S o rn o gy i . d í j. Legalább llOar. 3 ang. mf. Futhat ausztriai 
birodalomban nemzett ’s született bármi vérű m. és k. Tét e^y lóiul 
J °ar., a tetosszeség is a’ nyertesé. LiechtensteinAl.hg8e.se- k Fu- 
riosissima ap. Privateer, an. Miss Fury, 7 2  fontot kellett volna vinnie, 
vitt 75 fontot; — első s így nyertes 6' 15". Lovasa G. Andrews, líu- 
nyady.lozs. gr. 5e. sz. in. Osman, ap. Privateer, an. Mizar, 1 0 7  f f ;  Bal- 
dacci Ant. b. 4e. p. m. Sledmere, ap. Sledmere 96 ft.

4 * ♦ L- !°tVü S.?k , Ver 8e i , y e* ESJszer a’ pálya körül. Teher
re semmi tekintet, buthatbona fide nem idomított ló. Tét. 2 ar., tétössze-
ség az elsőé. A lovakat az e’ napi 2dik futás után kellett megnevezni. 
Forray Iván1 b. 6e. söf pej paripája Gr i ma lk i n Trautmannsdorf hg 
méneséből. Lovas maga a’ tulajdonos. 3 ' 2 5 "; első. WenckheimLász

ló b. J u l i e t t a ,  ap. Cato , an. Julia Mannering. Lovas a’ tulajdonos. 
Keglevich Gejza gr. 5e. sg. parip. ap. Cleveland. Lovas a’ tulajdonos,
— harmadik. Szapáry Józs. gr. 5e. pej kancz. aj). Vidiuo. Lovas: Fes
tetics Gejza gr. — negyedik. Indultak még Batthyány István gr. idős kan- 
czája Hajhó, és H. Cranford Reginald úr idős pej kauezája Baro-  
n e s z ,  amaz tulajdonosa, emez Mr. Aspinall által lovagolva — ; de 
ezek elmaradtak.

5 . Os t or - di j .  Tét 1 0  ar. Fuss vagy fizess. \ ang. mf. A’ tét- 
összeség, ostorral együtt, az első lóé. Futhat minden ló, melly a’ fu
tás’ napjáig sem a’ pesti sem a’ simmeringi v. parndoríi téren díjt nem 
nyert. 3e. 68—*, 4 e. 94 — , 5e. 101 — , 6e. 106 —, idősb 109 f f ,  te
livér 3 fonttal, angol ló , akarmi vérű legyen, 8 fonttal többet; k. 
és pr. 2 fontt. kevesbet. Bejelentés ideje a’futás órájáig. Sahlender Tam. 
nevezte Jerta kancza egyedül járt körül. —• Az ostoron e’ felírás van:
O s t o r d í j , P e s t ,  1837 és másik felén : T a l á n  ez  ha s z ná l .

6. S á n d o r - b i l l i k o m  (negyedik év) 1 0 0  ar. értékű. 2 ang. 
mérföld ismételve. E’ biliikoinérl négy egymás után következő év
ben történik meg a’ versenyzés , és a’ negyedik évi nyertes vi
szi haza tulajdonul. Most Széchenyi 1st. gr. mint harmad évi nyer
tes birtokában volt. Liechtenstein Aloiz hg nevezte p. m. Twatty, 1 2 3  

ft. mint kihívó, egyedül járt körül’s igy a’billikom a’ herczegnek jutott 
-tulajdonul. Az Esterházy - kard , melly e’ napra volt hirdetve, nem ta
lálkozván rá kihívó, mostani birtokosa Széchenyi Istv. grófnál maradt. 
A’ szinte e’ napra hirdetve volt Kü l ö n  v e r s e n y  Baldacci b. Sledrne- 
re , és Széchenyi István gr. Lionel ménje közt, kölcsönös egyezés’ kö- 
vetkeztébeinrem ment végbe.

A’ junius 6ikán elnyert asszonyságok’ billikomán illy felírás volt*. 
E n g e m  erő  ’s é s z  ny e r t ;  p á l y á n  n e m e s  a s s z o n y o k  adtak.  
♦Sz. S i mon i .

P O R T U G Á L I A .
A’ rebesgetett ministerváltozás még nem valósult , ’s az e- 

Jőbbi ministerek mindaddig folytatni igérék a’ közügyek vezérletét, 
míg a’ királyné utódjaikat ki nem nevezendi. Mondják, hogy Pas
sos lemondásának benyújtása, ’s az egész ministervállozási hir csel 
volt, hogy a’ mostani miaisterségért aggodalmat ébresszenek, ’s így 
annak továbbra megtartatását eszközöljék. Az bizonyos, hogy Pas
sos több Ízben értekezett á’ királynéval. Egy illy alkalommal, úgymond 
a’ Globe levelezője, azt nyilványitá dona Maria Passosnak, hogy az 
ű  ministersége nélkül ingadozó leend királyiszéke. —  A’ lázangó 
szellemű nemzetőrség is lecsillapult; mint mondják, Sada Bandei- 
i-a hadminisler fény egelőzései következtében, ki elég hatalmasnak hii*- 
deté magát a’ makacskodó nem zetőrséget legszigorúbb eszközök ál
tal is engedelm ességre bírni. A’ pénzbeli nyomorúság is enyhült már 
valamennyire , ’s így m ég csak a’ miguelpártiak nyugtalansága há
borítja az országos ügyek szokott fotyamát. M. h. 14ikén ismét 
pártütés támadt Friellas es Loures helységben, két órány i távolság
ra  Lissabontul, előbb d. Miguel szolgálatában volt tisztek vezérle
te alatt. Mire azonban a’ kormány csapatot küldött ellenök, már á t
m entek a’ T ájon’s Camara felé irányzák utjokát. Gyanítják, hogy e ’ 
kitörés inesszeágazó tervvel függ össze, m ert a’ líouro bal partján 
több helységben vettek észre hasonló czélu mozgalmat.

A’ minislervállozásra nézve egyenesen azt. a ’ m eggyőződést 
nyilakoztatja a’ Correio, mikép az szánlszándékosan pendítielék meg, 
hogy a’ mi-nisteri hatalom annálinkább m egerősödjék; mert a’ követ
kezés azt mutatá, hogy titkon az előbbi ministerek dolgoztak legin
kább uj m inisterség- alakítás ellen. Mivel azonban e’ játék balul 
is üthetett volna ki, úgymond a’ Correio, iparkodtak a’ minislerek vég
rendeleteikben barátaiknak ’s jóakaróiknak czélszerű hivatalokat osz
tani ; így például a’ National egyik szerkesztőjének ’s még Passos urak 
borbélyának is. E zen utóbbi a’ kincstárnál nyert szolgálatot, egy má
siknak m ellőztetésével, ki e’ miatt zajt ü te , ’s Passos testvéreknek 
nyilván m egm ondá, hogy ha cselédet tartanak, fizessék azt saját e r 
szényükből , ne pedig országos hivatalokkal. Hogy ezen embert el- 
hallgaltassák, jövedelmes helyet szerzettek neki is a’ vámhivatalnál.

Az angolokkal ismét uj Ízetlenség történt. Egy kénkővel ter
helt hajó kénszeritve volt a’ lissaboni kikötőbe szállni, hogy olt sé r
vét kiigazittassa. Rakmányát ideiglen más hajóra akará hordatni, mit 
azonban neki meg nem engedtek, ’s csak három nap múlva utasí- 
ták őt oda : ürítse ki magát raktárokba; vagy távozzék tüstént a’ ki- 
kötőbül. A’ hajókapitány erre vész-jelt adatott az angol admiral-ha- 
jónak, melly a’ kapitánynak nyomban parancsot külde, hajójával 
együtt hozzá menekedni. E ’ közben már lepecsételtek az áru-czikke- 
ket, ’s a’ vámtisztek eltávoztak, csupán a’ szükséges őröket hagyva 
olt. Az admiralhajórul jött lisztek azonban leszaggaták a’ pecséteket. 
__ Feszült várakozásban vannak a’ történendők irán t; annyival in
kább, m ert az angol vámfölemelésnek vagy is tulajdonképi vissza
to lásnak  Lissabonba is hire jött már.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ codes titkos ülései naprul napra érdekesbekké lesznek, 

a’ ministerség vallomási által. Többi közt nem hallgalhalá el már 
tovább Calatrava ministerelnök azon titkot is , hogy a’ kormány foly
vást legnagyobb tudatlanságban volt a’ carlospártiak terveire nézve; 
fölfödözé továbbá , hogy a’ kormány ujlag olly szorult állapotban 
van , mi szerint még csak egy hónapig képes a’ katonaságot tar
tani ’s a’ bad költségéit v iseln i; azután minden segédforrás ki lesz 
apadva. Fölhatalmazásra volna tehát a’ pénziigyministernek szüksé
ge a’ cortestül, miszerint az egyházak minden aranyát ’s ezüstjét, 
edényeit és ékszereit eladhassa. Ebbéli kérelmét a’ pénzügyi biz
tossághoz utasilák, melly a’ legközelebbi nyilványos illések egyi
kében nyujtandja be iránta véleményét.

Irribarennek Huescanál a’ carlosiakon nyert győzelméről E 
spalero tábornokhoz m. h. í£4rül intézett ludósilásábulaz tetszik ki.
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ho,ry ő az ellenséget a’ városba akará beszorítni , mitől azonban 
az gondosan őrizkedett, ’s igy , katonáji harczvágyának ellen nem 
állhatva, síkon kelle azt niegtámodnia. Az ellenség , melly számra 
sokkal nagyobb a’ christinóknál, sokáig vitézül verekeuelt ug}a n , 
végre azonban mégis engednie kellett, ’s mintegy -lüOfőnyivesz
teséggel vonult hátra, ladbaren vesztesége nem nagy ; de ez eles* 
lek közt egy osztályos tábornok is van, d. Sebastian de Leon y 
Navarrete. Ugyan ama’ tudósitásbul bizonyos , hogy maga ladba
ren is megsebesült , ’s kigyógyultaig a’ parancsnokságot Duerens 
tábornokra bizá. Egyéb tudósítások Conrad ezredest is m egsebesült
nek állítják , ladbaren! pedig sebe következtében megholtnak hírlik.

Carlos hadsergé m. h. 27ikén hagyá el megveretése he
lyét, Huescát, ’s Barbastro felé indult, Arragoniába nyomulandó. E 
tartomány lakosihoz előre fölszóliiásl bocsáta d. Carlos, mellyben nem 
mint zsarló Ígérkezik hozzájuk, hanem mint bará t, mint népeinek 
atyja és királya ; egyszersmind elpártolásra szólilja íöl ókel az al
kotmányos kormánytól , melly , úgym ond, folytonos teherrel nyo
masztja őket, ’s már eddig is majd minden gazdagságukat fölemésztő. 
Továbbá fenyitő rendeleteket inléze katonáihoz, mellyek minden 
kicsapongást, rablást és véleménykülönbség miatti sértést halálos bün
tetéssel tilalmaznak. —  Az trónban fogolyul ejtett earlosiak irományt 
küldőnek d. Carloshoz , melly becsületükre válik, mert abban a’ 
chrislinók részéiül netalán hatalmába kerülendő angol fegyveresek 
számára kegyelmet esdekelnek, mint ollyanok, kiket azok a’ harcz dü
he közt is védelmükbe fogadlak, ’s a’ városház bevétele után (ho
va menekve zárkóztak) lekonczoltalni nem engedtek.

Az éjszaki hadseregtől m. h. 20kán aggasztó tudósilás é r
kezett Madridba, t. i. hogy a’ katonaság közt m esszeágazó össze
esküvést födöztek föl d. Carlos ré s z é re , minélfogva számos fő
tiszt ’s egykét tábornok is felelet alá fog vonatni. Szándékuk volt 
adandó legjobb alkalommal d. Carlost királlyá kiáltani. Mint mond
ják, több udvari tisztviselő ’s főrendi! madridi is be van avatva czim- 
boraságukba. A’ dolog körülményeirül azonban mindeddig nem jö t
tek igazló részletes adatok.—  Egyéb közlemények d. Carlos részé
re nyilatkoztaknak állítják L o a rre , Sarsa és Ayerbe helységeket 
Felső-Arragoniában.

Bayonei sürgönyök szerint jun Í rü l ,  m. h. 27kén érkezett 
meg d. Carlos hadserge Barbaslroban. Oraa 29kén indult ki Sara- 
gossábul ; a’ chrislinoi hadsereg parancsnokságát átveendő; M eerb . 
pedig Fragóba nyom ult, az Ebro partvidékét őrszemmel tartandó. 

A N G L I A .
Máj. 27ki hírek szerint John Russell az alsóház máj. 26 k i 

ülésében jelenté, hogy a’ kormány különbiztosság-nevezésre indít
ványt fog tenni, melly az egyháztulajdon értékét megvizsgálja, hozzá
adván, hogy az egyházi adó eltörlesztési törvényjavaslattal nem fog 
a’ kormány tovább haladni e’ biztosság tudósítása előlerjesztéseig.

A’ M. Post azon előadására, hogy a’ király ’s ministerek közt 
külünzések támadtak Victoria hgasszony háztartása iránt, a’ Sun azt 
feleli, hogy ez állítás helytelen, mivel a’ hgasszony saját udvar-tar
tást csupán törvényes nagykorúságra jutása után nyerend , mi 2  ü k  
évében fog történni. (Most 18 éves.) Egyébiránt M elbourne foly
vást élénk közlekedésben van a’ királlyal. Annak tárgya kétség kí
vül az alsóházban az egyházi adórul történt szavazás, ’s az e’ te
kintetben követendő terv. Kettős kérdés forog fen , t. i. valljon a’ 
ininisterek lépjenek e ki, vagy a’ parliam ents oszlassák é föl ? —■ 
Parliament-oszlatás m o s t, midőn a’ ministerek számos egyes válasz
tásban megbuktak , nem volna tanácsos ; sükerre nézve pedig két
séges. Beszélik, hogy a’ ministerek a’ glasgowi választást szándé
koznak elvárni ’s azon e se tre , ha a’ lelépett reform er helyett ott is 
lory választatnék, lelépnek , ellenkező esetben pedig parliament- 
feloszlatást m erészlenek.—

llég  nem közlötlünk érdekesb vitát, mint a’ miilyen a’ sze r
zők ’s irók tulajdonáról tartatott, ’s mellyben legnevezetesb beszé
det Talfourd sergeant mondott. „Midőn a’ literatúrai tulajdon e l
lenei a’ dicsőségről, mint jutalmáról beszélnek a’ lángésznek, é- 
pen a’ lángész nemes ösztöneivel élnek vissza. Midőn Milton va
kon, ’s szegényen, isteni lelkesülése lángját az utódicsőség biztos re 
ményével táplálta, melly addig élend, mig nyelve , akkor nem gon
dolt azon gazdagságra, m ellyet költeménye eladatásából szerezhet
n i; de bizonnyal árnyék borította volna halhatlansága világos almit, 
ha sejthette volna, hogy mig könyvárosok elvesztett paradicsoma 
pompás kiadatásában versenygének egym ással, egyetlen, őtet túlélő 
u tó d ja , egy n ő , a’ legkeserűbb nyomorúságban vala Garrick kö- 
nyörüleíességenélkül elveszendő, ki Johnson kérelm ére annak szá
mára a’ színházban jutalomjátékot adott. (Halljuk!) Valóban roszul 
teszik, hogy a’ lángész szabadelmüségével (igyekezik szépíteni azon 
hálátlanságot, m elly jogait megtagadja. Néhai megboldogult Cole
ridge példája volt a’ lángész nem csak szabadelm üségének, de pa- 
zérlásának is, minthogy még csak dicsőségét sem akarta tömérdek 
’s fáradhatlan tanulmány által szerzett, ’s felséges képzelet állal 
megsugárzott szellemi kincseinek, saját részére tulajdonítani, hanem 
már azon is ö rü lt, hogy a‘ jónak ’s szépnek magva, mellyet pa
zarló kézzel szórt, rokon lelkekben fölcsirázott ’s gyümölcsöket 
hoza. De azért, miután most már isteni philosophiója élénk zenéje 
elnémult, kevesbet panaszoljuk e, hogy e ’ korábbi müvek, mellyekre 
saját bélyegét süté, most mások ’s nem gyermekei nyereségire 
nyomatnak, ’s hogy halálával születésjogok el van veszve. Igazság 
ez? Jgy jutalmazzuk e hadi hőseinket? Azt .mondottuk e Marlbo- 
roughinknak, Nelsoninknek ’s Wellingtonink'nek ; a’ dicsőség le

gyen jutalmok; az utódokért harezoltak, 's ezek majd megtizetnek 
nek i k ? —  Hát Shakspeareünk ’s Miltonunk kevésbé diszei \oItak 
e hazájoknak, ’s kevésb jóltevőji az em beriségnek? (Halljuk!) Ke
vésbé buzdító fogott volna lenni a’ példa, ha e ’ szellemhősök- 
nek is megengedték volna élvezni győzedelmeik martalékit ? Ok ’s 
ulódik oda vannak, a múltat nem másíthatjuk meg többé; csak az élők 
számára kívánok rövid követelést a'jövendőre. De épen azért, mert 
az idő martalékjai a’ mieink, m ert országunk régibb literaturája gaz
dagsági nyílt bánya a’ könyvárosokra nézve; fölvidulásé pedig ’s 
fölemelkedésé ránk nézve, kiképen azért hajiunk kevésbé kortársink i- 
génvét anyagi haszonra szelennnüveikből eléggé méltánylani. (Hall
juk !) Sajátkép valami jogtalan fekszik abban, valamelly szerzőnek 
testi élete tartósságához képest határozni m eg tulajdonát. Meglagad- 
talik ez állal a’ kortól ’s tapasztalástól azon jutalom , mellyel talán 
a’ fiatalságnak megadunk. A’ változékony napizlésnek, a’ gyorsúju 
irkásznak jutalmat tűznek k i , ’s a’ szorgalmas tudósnak , ki éleiét 
valamelly munka végzésére fogná fordítani, mellyel a’ világ nem 
örömest engedne e lhaln i, azt mondják: életed minél több erejét for- 
dítandod könyved tökéletesítésére, annál kevesebb nyereséget húzz 
belőle. (Halljuk!) Akkor metszik el a’ jutalm at, mikor az em 
bernek legnagyobb szüksége volna rá. Ti, midőn a’ tudós, vagy m ű
vész sirba száll, midőn különösségei ’s gyengeségei sem mosolyt sem 
vállvonilást nein gerjesztenek, midőn földi pályája már be van végezve, 
’s müvei népe classicusai (példányszeriijei) közt azon helyet foglalják 
el, melly őket illeti, akkor jőlök törvényiekkel, ’s azzal jutalmazzátok 
őt, hogy gyermekei örökségét elkobozzátok.Mi gáncsoljuk a’ lángész- 
em berek hibájit’s kicsapongásit, ’s különös vegyü természetük követ
kezéseire hagyjuk, ’s méltán hagyjuk azokat. De midőn a’ lángész, 
isteni származása erejénél fogva gazdag kam atokaihoz , miután gyön
ge birtokosa átköltözött, szabad e akkor a’ közönségnek utódát ala- 
mizsnájival ’s irgalmával sértegetni? Mi jogosít bennünket egy Bu- 
xus könnyelmüségérül erkölcsi tanításokat tartani, ’s emlékét gúnyol
ni könyörületes tisztelet állal, míg kora halálából hasznot huzunk, 
kiadásjoga ejenyésztében, ’s munkáji olcsósága által? (Z ajos, tetszés) 
Vagy pedig hogy más esetet is említsek, hol a’ legfőbb szellemi 
tehetségek a’ legnemesb erkölcsi sajátságokkal valának párosítva, 
mit dicsekszünk egy nyomorult sükerellen aláírással , melly Ahbots- 
fordot nagy birtokosa (W alter Scott) családjának m eglegyen tartandó, 
mig munkáji pénzügyi nyereségét magunknak tulajdonítjuk , ’s alig 
várhatjuk el azon néhány évet, midőn majd drága novelláji, ’s elbe
szélései, jó olcsón sajálinkká leendnek, vs azokat mindenki önletszé- 
se  szerint nyom athatja, csigázhatja, csonkíthatja ? (Tetszés.) E z 
olly férfi volt, kit királyok ’s népek örömmel tiszteltek ; de vegyünk 
egy más jelenést, egy olly észtehetségü becsületes férfit, ki kortár
sitől minden igaztalanságot ’s boszonlást szenvede, ’s kinek az u- 
tóvilág nem ad egyebet mint hírnevet. Pillantsatok de Foe Dáni
elre ; emlékezzetek, mikép böcstelenitletett bukott ő is m eg nyilványo- 
san ,’s mikép kelle magát halálra csigáznia , hogy hitelezői jit teljesen 
kifizesse. —  Ha minden iskolás gyermek, kinek fiatal képzelő e re 
jét nagy müve (Robinson Crusoe) éleszti, ’s kinek szíve az idegen- 
sze rű ,’s m ég is olly annyira honos vadonban doboga, mellyet kö
rötte varázslóit, a’ szerző javára csak egy fél pennyt adott volna is, melly 
Anna királyné törvénye szerint minden utánnyomatott ívért vagy a’ 
status pénztárába, vagy a’ föladó zsebébe ment, sem gyermekei kenyér
ben, sem pedig emléke szoborban, nem szűkölködtek volna. William 
W  ordsworth , a’ mélyérzelm ü sokáig félreismert dalnok , kinek 
költeményei népünk szellemi körét m ég csak most hatják által meg- 
frisílve ’s tisztítva, hosszú éltében , mellyet m űvészetének szen
telt, hihetőleg nem szerze magának annyit, mennyit mérsékleti ész- 
telielség ’s m érsékleti szorgalom  mellett bármelly kézmüben is 
kevés év múltával szerezhetett volna a’ n é lk ü l, hogy itt hasonlító- 
lag ama’ csarnok, gőz ’s répa hírességekre em lékeztessek , kiknek 
ezen mostani, főleg anyagiságra tekintő időben, Danae arany-esője 
száll ölükbe. (Halljuk!) M ég egyre akarok em lékeztetni, mi ezen 
tárgygyal öszzefíigg, t. i. mi hasznos és igazságos lenne , külföl
di irók kiadás jogát országunkban elism erni, ’s íróink számára kül
földön hasonlót kívánni. De ha a’ hangászali kiadásjogrul , Abinger 
lord jeles törvény tudós állal nem rég  hozott ítélet helyes volt, 
úgy a’ nem zetek közli kiadásjog elve nálunk már el volna ismer
ve , ’s csak keveset kellene tennünk, hogy annak elismerését más 
statusban is kieszközöljük. Ugyan is, ha van nálunk törvény ró la , csak 
nyilványitanunk kell a z t, ’s Franczia - és Németország ’s Amerika 
örömest követendik példánkat. Most a’ tudományos közlés (keres
kedés) az országok közt nem egyéb mint alacsony tolvaj m es
terség ; nem csak az észtehetség és szorgalom fosztalnak meg 
érdemlelt jutalmoktól , hanem m ég literaturánk is lealacsonyíttatik 
a’ világ szemei előtt , mellyet olly nyomor« eszköz (utánnyomta- 
tás) óllal tanul megismérni. Meglopva , ’s megundökítva e ’ lopás 
közben, a’ legnemesb képek megcsonkittatnak, az elm ésség meg- 
lompítlalik, a’ versek m értéke m ég csak a’ rongált zene omladé- 
kiban (romjaiban) éreztetik; mi szomorú e z ,  a’ genus irritabile 
poetarumnak ! Időnk valódi nagy szellemeinek sokkal több hallgatóji 
vannak m ost, mint valaha elődjeik képzelhették volna, olly hall- 
ga tó ji, kiknek száma azon mértékben növekszik , mellyben Ame
rika városiban a’ népség szaporodik, ’s elenyésző vadonaiban ter
jed; ott olly nép lakik, melly nyelvünkön szó l, ’s régi költőinket 
’s bölcseinket saját halhatlan eldődinek nézi. ’S ha nemzeti lite- 
raturánk övék leend, ha terjedése amaz a’ term észet akadályi m eg
győzésében hatalmas szivek ’s erős karok törekvésit követendi, hu
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.Amerika ős rengetegében is a’ szépség alakjai sétálni fognak, úgy 
védelmezzétek részetökrül azokat, kiknek nemesítő munkássága az 
ifjú népek nyerseségéi ényhité , azok tolvajló fogásitól , kik mun
káját megcsonkítva, vagy elrontva, küldik meg oczeántuli tanitvá- 
nyiknak. Nem kedvezést, nem alamizsnát koldulok a’ literaturának, 
még csak hálátokra sem hivatkozom , hanem csak egy részét kö
vetelem azon köz igazságnak, mellynél fogvástmég a’ legalább va
ló kézimi is elnyeri természetes jutalmát, ’s mellyel a’ literatura 
törvény inktöl a’ bennelakó nemesség miatt nem kívánt eddig.“ A’ 
szónok a’ ház közös ’s hangos tapsa közt ült le .—

Május 1 Bikán nagy embersokaság tolakodott az Old-Bailey 
bejárásihoz, egy esküttszék tanácskozása sükerét látni. De a’ so
kaság nem vala olly dühös fenyegető tekintetű, mint Greenacre 
pőrénél, sőt csöndesen ’s illedelmesen viselé m agát, mert ez út
tal nem halálát, hanem fölmentetését kiváná a’ vádlottnak. 1 0  ó- 
rakor helyet foglalván Tendál lord főbíró, a’ vádlottat bevezették, 
’s a’ közös részvét iránta nyilványossá lön. Mind a' két ügyvéd, ki 
segedelmét ajánlá a’ vádlottnak, szívesen megszorongató k e z é t,’s 
még a’ nyilványos vádló is alkalmat vön magának, néhány vigasz
taló ’s bátorító szót súgni neki, midőn arra szólitá fel ő t , hogy ha 
teh e ti, ne a’ vádlottak szokott padján hanem védei mellé üljön. 
A ’ vitatás folyama következő vala: Biró : „Ön neve, kora, ’s fog
lalkozása?“ Vádlott: Hammon G eorge, 41 éves, arczképfeslő. Bi 
r ó :  „Tudja Ö n, mirül vádollatik ? Ön vádollatik, hogy Jam es Bald
win kötéltánczost szándékosan megölte. Vétkes e , vagy nem ?“ Vád
lo tt: Jg az , én megöltem őt. Szerencsétlenség az , mellyet siratok, 
de szívemben ’s lélekisméretemben érzem , hogy nem vagyok vét
kes. Biró: „Mivel Ön a’ tett valóságát elism eri, ’s csak vétkes
ségét tagadja, üljön le ; Ön polgártársai, Ön peerei itélendik meg 
Önt, Isten legyen ótalma!“ A’ törvényszéki Írnok erre felolvasó a’ 
vádirományt, a’ legidősb ügyvéd, kinek a’ m egye nevében a’ vá
dat támogatnia kelle, néhány szót mond, mellyekben elismeri, hogy 
soha ugyan vádlott enyheséget jobban nem érdemle, de azért m ég
is a’ király kegyelm ére utasítván, eliléllelését sü rge ti, hogy aze- 
gész világ győződ jék m e g , mikép senkinek sem szabad saját bí
rójának lenni. A’ biró azon kérdésére: mit tudna még saját védel
m ére , azt válaszoló a’ vádlott, hogy kénytelennek érzi magát, el
beszélni az egész történetet. „Három éve, úgymond , hogy egy ki
csiny , akkor m ég alig négy éves leánykát elveszték , az em léke
zet egyetlen zálogát am a’ szentre , melly m ost Istennél van. E l
vesztőm ő t ,  az az , nem láttam őt m eghalni, mint anyját, nem; e l
tű n t, ellopták. Ó olly szép volt, ’s nekem senkim sem volt többé 
e ’ világon, ki engem szerele. U raim , mit szenvedtem , nem aka
rom elmondani , Önök úgy sem érthetnének. Nyilványos hirdeté
sekre , hasztalan fürkészetekre mindenemet elköltőm , mit enyim- 
nek nevezhetők. Bútorimat, föstvényimet, gyüjtem ényim et, minde
nemet eladtam. Három évig egyes egyedül gyalog összekalandoz
tam a’ három egyesült ország valamennyi városát, ’s legcsekélyebb 
faluit, mindenütt gyermekemet nyomozva, de mindig hasztalan. Va
lahányszor arczképfestés által némi pénzt sze rző k , újabb hirdeté
sek végett Londonba jöttem azzal vissza. Végre april 14kén, Smilh- 
fielden menék végig, hol a’ piacz közepén egy kötéltánczos társa
ság volt. Egy gyermek álla olt lábaival az ég n ek ,’s fejével egy Ián- 
csa-nemű eszközön körben forogva; anyja leikéből egy sugárnak kelle 
rám hatni, hogy ez állapotában rá ism ertem ; szegény gyermekem 
volt az! Anyja oda omlott volna megölelni ő t, én pedig am az—• 
amaz emberre rohantam , ’s nem tudom, mikép történt, hogy é n ,  
ki különben olly gyönge és szelíd vagyok , én megragadám őt kö- 
téllánczos ruhájánál fogva, magosán a’ légbe em elém , ’s össze
zúzva földre sújtani, szóval megölém őt. Később boszankodám ma
gamra illy kegyetlenségem en, de ama’ pillanatban dühöngtem, hogy 
csak egyszer ölhetém őt meg. „B iró :“ De azok nem keresztyén 
érzelmek á m , ha bár könnyen megfoghatni is. Ön saját érdekiben 
jobbat tevő vala, ha azokat itt ki nem nyilatkoztatta volna. Mikép 
akarja Ön, hogy Isten, ’s az esküitek megbocsássanak Önnek, ha Ön
maga nem tud megbocsátani ?“ A^ádlott: „Ikem tudom, mylord, mi
kép fognak Ön ’s az esküitek fölöttem ítélni , de valóban , az Is 
ten már megbocsátott nekem. Ön nem tudja , magam sem tildék 
mindent, mi roszat követett el rajiam amaz ember. Midőn irgalmas 
emberek lányomat börtönömbe hozók, akkor már nem volt olly szép 
mint azelő tt, akkor káromlani hallóm őt, már akkor el vala gyöngít
v e , meggyalázva nyomorúság és csábítás által. Ö nem ismert rám 
többé, még csak megsem ismért! Érti már most? Gyermekem mo
so lyát, lelkét orozta e l ,  e’ nyom orult, ’s én , én csak egyszer 
ölhetém ,— me g ü t !  „Az esküitek első embere :“ Mylord! m eggyő
ződésünk szilárdul áll. „B iró:“ Azt képzelem, uraim, de a’ törvényt 
teljesíteni kel). Bármilly nagy lehet Önök részvéte a’ vádlott iránt, 
mégis ez ügyröli felfogásomat előbb meg kell haljgatniok , ’s azu
tán szobájokban lanácskozniok. ’8  úgy történt, de az esküitek azon
nal visszatértek, ’s kimondották a’ n e m  v é t k e s t .  Hammon Ce- 
orget haza kelle kisérlelni, mert a’ piacz asszonyai diadalban aka
rók őt lakába vinni. —

F  R A N C Z  I A 0  R S Z  Á G.
A’ Moniteur szerintő magosságok Ilona ’s az özvegy M eck

lenburg - schw erini hgasszony má jus ~9én estve hetedfél órakor leg* 
kívánatosb egészségben megérkeztek Fonlainebleauba. — Persil, egy

kori igazságminister, kinek, mivel pénzverőmesterré lön, uj választás alá 
kell jutnia, május 28án Coudomban ismét megválasztatolt követnek.

A’ Jour, des Débats május 30áról következő különös haingza- 
lu jelentést közöl, mellyet a’ M oniteur is fölvett, „Zarco del Valle, 
rendkívüli követ Madridból tegnap Parisba érkezeit, ’s a’ külügyi 
hivatalban szállott m eg.“ A’ Courrier Fran^ais megjegyzi e r re : 
,, A’ Moniteur szerint Zarco del Valle (a’ Toreno kabinetben had- 
minister)tegnap Parisba érkezett, ’s a’ külügyek hivatalában szállott 
meg. Zarco del l  alle már több mint nyolcz hónap óta Bordeuxban 
tartózkodott;’ s több mint nyolcz nap óta van Parisban; eddig senki 
sem tudta, hogy madridi rendkívüli követ, ’s azt még kevésbé, hogy 
tegnap a’ külügyek hivatalában szállott m eg.“

Parisban követeket várnak az éjszakamerikai egyesült sta- 
tusokbul , kik a’ czukorrépa-term esatést szándékoznak megtanul- 
i. Az [Unióban nagy terjed lmü földeket használandnak ez ’ ipar- 
nág honosítására.§

Abd-el-kader testvére, Mustapha, kit amaz medeahi beynek ne- 
veze ki, néhány kulaglitól, kiket a’ francziákkal egyetértés miatt m eg
fenyített, nő jeit, élvévé ’s katonáinak adó. —-A  fő kormányzó Mi- 
tidschah síkság ólalmára 5 0 0  főbül álló őrséget rendelt. Jussufbey, 
kinek Rigny tábornok pőrében tanúságot kell adnia , Francziaor- 
szágba megérkezett.

Salvandy követ ministerré letl neveztetése miatt uj választás alá 
jutván, az evreuxi választó testület által nem választatott meg. Truttat 
verseny társa nyerte m eg tetemes, többséggel a’ képviselőséget. Az 
ellenzési lapok e ’ dologban nagy fontosságot látnak. —

Az időjárásról nem kedvező tudósítások érkeznek délszaki 
Francziaországból ; közönségesen szűk aratástól félnek , pedig 
már tavaly is mostoha volt. A’ kukoricza, melylyel táplálja m agáta’ 
szegényebb osztály, kirekesztőleg félannyi bőségben sem termett, 
mint közönségesen szokott. Hat hónap óta valamennyi hegység föd
ve van hóval; miért is a’ szegényebbek sik tájakra költöztek; a’ hideg 
időjárás az egész tenyészetet gátolja ’s késteli, úgy , hogy a’ fák 
m ég május közepén is lombtalanok voltak; a’ marha naponkinti szük
ségére sem termett elegendő takarmány. A’ folyvásii esőzések miatt 
nem szánthatni : mind ezen körülményt nagy szükség követendi.

Paristól Brüssel felé vivő vasútra az aláírások utóbbi napok
ban már meghaladtak k é t  sz á zm illió t. —■ Nancyban nem rég az 
esküttszék főembere azt nyilványilá, hogy ő otthon feledé szem ü 
v eg é t, ’s a’ felolvasást szomszédjára szándéka bízni. De sem a’ 2ik 
sem a’ Mik eskütt nem tudott olvasni, úgy hogy a’ törvényszék 
saját határozására volt szükség, mellynél fogva megengedtetek, hogy 
a’ 4ik olvashassa el az ítéletet. —

E L E G Y H I B.
Uj - Délvalesban sokkal ritkább láthatni agg szüzet, mint fe

kete hattyút. M ondják, hogy a’ beköltöző némberek megszállások 
előtt is már szócsőn át kapnak házassági ajánlatokat.

M ecklenburg tartom ányban, közel Güztrovhoz egy nem nagy 
de mély tó terül el, ’s „feneketlen-“nek nevezik; f. é. ap. 2 lén  e’ tó 
keleti partja nevezetes terjedésben rögtön 4 2  —  50  lábnyira sülyedt, 
közepe legmélyebb helyén pedig, kisded sziget magasuk fenekéről. 
Szinte illy nevezetes tünemény vala ez évben Pomeraniában is, tavaly 
pedig M emel közelében látható.

A ’ Meauxi püspök igen jeles levelezésére talál Bossuetnek 
Fenelonnal, mellynek eddig csak néhány töredékét ismértük. —*

Franczia lapok szerint Nápolyban a’ cholera újólag kiütött. 
Hivatalos hirlemény szerint a’ járvány isméti megjelenle óta (april. 
14élül máj. 1 9 ig) öszesen 1 2 3  semély holt meg benne. Magányos tu
dósi tások azonban Nápolyból május 2 5 rő l,  a’ naponkinti betegülést 
’* halálozást számosbnak állítják. —

A’ lipcsei sokadalom meglehetős élénkséget önte a’ keres
kedésbe , csupán posztóból lOOezer tallér fordult. A’ selymet ’s 
félsel)inet is keresték , de leginkább angol kézinügyári czikkeket, 
aczélárukat’s bőrt. Bomszlai lapok szerint, itt sem igen volt ke le ten ’ 
gyapjúnak, m. h. utolsó ’s f. h. első napjaiban, a’ nagy gy:'pjuvásáro<. 
Legnagyobb vásáriatokat tőn az igen ismért kir, in téze t, ’s legin
kább finom gyapjút keresett. A’ durvább gyapjú épen nem talált 
vevőre. Összesen 5 0 ,3 8 0  mázsa gyapjú volt e’ vásáron fölhalmoz
va , ’s e’ mennyiség közt 140 mázsa Ausztriából. Allalám osan vé
ve, a’ gyapjú mázsája 2 0 — 2 4  tallérral keltez’ évben olcsóbban, 
mint a’ mull évben,’s a’ legfinomabb gyapjúért is alig lehete 1 10—  
I 1 5 tallérnál többet kapni. Lengyelországból legkevesebb gyap
jú érkezett e ’ vásárra, mit részint az elkésett nyiretésnek , részint 
a ’ Warsóban s Posenben nem sokára tartandó gyapjuvósároknak 
tulajdoniihatni. Bárány gyapjút nem igen lehete látni, s a’ szállí
tóit kevés m ennyiség magos áron kelt. A’ roszul mosott piszkos 
gyapjat senki sem kérésé, ’s londoni legújabb tudósítások szerint 
e ’ körülményben is kereshetni a’ gyapjuár rendkívüli csökenése e -  
gyik okát Egyébiránt a’ fen kitett mennyiségből összesen mint
egy 3 9 e /e r  mázsa kelt el.
G A B O N A Á R :  Junius jjkán Tiszta búza 93 l / 3  — 86 2 /3  73 l / 3 -  Két

szeres 66 2 / 3  — 60- Rozs 48 — 45 l  - 3- Árpa 40 1./3  43 l /3  40- Zab
3 0 —28 2/3 — 26 2/3- Kukoricza 73 l /3  — 66 2/3 60*

P É N Z K E L E T :  Becs juu. jóikén 5 pCte» stat. köt. 104 1 5 /l6 ;4 p C te s  100 if& > 
3 pCtes 76 2 /5 ; 2 1 / 2 ;  pCtcs 55 l / 2  1834'ki 500 frtos k. 5755/8  ; bécs^ 
városi 2 1 /2  pClcs bankóköt. 66- Bankrészvény d. 1373 5 /6 -  —

Szerkeszti I l d i n  e c í y . Nyomtatja B e i m e l .
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J n u in s 13.

F O G L A L A T :  Magyar-cs Erdélyország (főiig nádorunk Becsbe utazott; országgyűlési munkálatok Erdélyben; Pajor István jótékony adakozási; fiumei ’s nagy
szombati tudósítások; borismértető egyesületi gyűlés határzati; magyar tud. társ. időjárat; kainr. tud.) Spanyolország (az alkotmányváltoztatási munkálatok bevé- 
gczvék; országviszonyok; Barcelona és Madrid állapotja; hadi dolgok.) Anglia (alsóházi munkálatok; kérelembiztossági tudósítás; Kent hgnéhez intézett föl - 
irás, ’s az ő és leánya válasza ’s a’ t.) Francziaország (követházi munkálatok; Orleans hg egybekelés! ünnepélyének részletei ’s a’ t. Törökország (a’ szul
tán útja ’s fogadtatása Varna- és Schumlában.) Gabonaár. Pénzkelct. Dunavizállás.

M A G Y A R -  és E R D É L Y O R S Z Á G .
Nádorunk ő cs. kir. főhgsége f. h. 13án reggel, fia István 

főiig- kíséretében, Alcsúth felé Récsbe utazott, hova őt lő ikán  föns. 
hitvese is követé.

N. S z e b e n j u n .  Okán. F. h. 2kán tartott országos ülésben 
folytattatotl a’ hódolati oklevélnek a’ RR. állal megkezdve volt alá
írása ’s m egpeesélelése, n elly a’ rendes idő alatt be nem végeztet
hetvén, ugyanez nap délután i s folytaltatolt ’s be is fejeztetett. J u 
nius 3dikán nem volt országos ülés. ódik és Gikán a’ 23dik és 24ik 
országos üléseken, a’ RR. által a’ 2  1 ik ülésen köziratra kikéri hó
dolati oklevél mellett küldendő kiséreti föllerjeszlvény és lajstrom tár
gyában készített felírás iránt folytaták a’ RR. tanácskozásikat. — 
A ’ 23dik orsz. ülésen a’ hódolati oklevél annak idejében törvény - 
czikkelyek sorába beiktatása iránt is végzés tétetett.

Cz e g l é d e n megyénk egyik biztosa, Pajor Antal ur, megnyervén 
in. h. 20án Ehrenhausen uradalmat, i em azért siete váltságát fölvenni, 
hogy maga , vagy szeretett egyetlen leánya után leendő maradéki szá
mára gyümölcsözlesse a’ tömérdek p én z t; hanem hogy részint sa- 
nyargó embertársin ’s rokonin segíthessen ; részint pedig a’ ha
zában létező intézetek gyarapuliát, ’s a’ nemzeti mívelődést em el
hesse. A’ jótékonyság szelleme annyira ihleté e ’ nemes lelkű ha
zafi szívét, hogy maga eddigi tisztes sorsával m egelégedve, írás
ba foglaltt intézkedésében még a* pénz fölvétele előtt rendelé el 
czélszerü adományit, mellyek végrehajtását Halta Sámuel járásbeli 
főszolgabíróra bizá. Először isCzegléd, mint kedvelt lakhelye, házi sze
gényeiről emlékezék, 1000  vft. alapítván részükre a’ városnál, melly- 
nek kamatja közöttük évenkint vallás különbség nélkül leend kiosz
tandó. Szegény sorsú szülők gyermekei mivelődése előmozdításául, 
a’ romai kathol. ’s helvetziai ’s ágostai vallásé iskolás gyerm ekek 
számára , felekezetenként 1000  ’s így összesen 3 0 0 0  vft. alapí
tott, mellynek kamatjából könyvek ’s papír fog vasároltalni. A ’ si
ket-némák Intézetének adott 1 0 0 0  vft. —  A’ vakok Intézetének u- 
gyanannyif. A’ pesti ’s budai „AsSzonyi E g y e sü le tin ek  különkülön 
~ 5 0  vft. xV’ Testen épülő nemzeti játékszínre 1 0 0 0  vft. Czegléd 
lakosi szániára egy gyászkocsit csináltatott, ’s fentartására rendelt 
2 0 0  vft. Eleiben lévő öl testvérének, azon felül, hogy az atyjuk 
után maradott pesti házhoz tartható jogát ezekre átruházta , össze
sen 5 0 0 0  vft. ajándékozott; elholt két testvére árváinak pedig 2 0 0 0  
vft. Felesége ’s veje rokoninak ’s ezek gyermekeinek összesen 
1 2 0 0 0  vft. xillala keresztvízre tartott több gyerm eknek összesen 
9 4 0 0  vft. E gy tisztes , hivatalt viselt férje hunylán szom orgó, öz
vegynek, kinek gyászos sorsát négy apró gyerm ek növelése ’s több 
régi adósság terhe lé , keresztényi sajnálkozásból 1 0 0 0  vft. Több 
jó ism erőse ’s azok gyermekeinek összesen 1 1 0 0  vft. Többnek, 
kik háza körül valamikor szolgálatot tellek, adósságaikat elengedő, 
’s szegényebb sorsú m esterem bereknek, elaggott öregeknek , nyo
morultaknak ’s özvegyeknek összesen 3 3 7 0  vft. A ’ nyert 2 0 0  e- 
zer váltóforintnak tehát csaknem egy negyedét (41 ,5  7 0  vft.) ál- 
dozá nemes ezélokra e’ valóban nemes lelkű férfi , kinek jótékony
ságát számos örömkönyű hálálja ! —

F i u m e ,  máj. 27én. Kikötőnkben a’ f. 1 8 3 |ik  év első ne
gyedében következő volt a’ kereskedési ’s hajózási mozgalom. É rke
zett hosszasb útról hajó partvizünkre terhelve : 4  ausztriai; 2 pápa
birodalmi , összesen 6 ;  tonnaterhök , 1 5 2 2 ;  a’ rajtuk behozott á- 
ruk értéke 8 0 ,0 0 3  p. f. ; ugyan illynemü üresen : 8  ausztriai ; 2  
g ö rö g ; 2  pápabirodalmi; i  sardiniai; 1 svéd, összesen 14 ; ton- 
nalerhök, 3 5 0 6 . —  A’ földközi tengerre készültekből a’ fimnara- 
csatornába terhelve jö tt; 131 ausztriai; 16 pápabirodalmi, 3 ná
polyi; összesen 1 50 ; tonnaterhök, 5 3 5 6 ; ’s terhök értéke, 2 0 8 ,3 0 2  
Pg- L — Hasonló hajó üresen : 6 3  ausztriai; 1 pápabirodalomi; ösz- 
szesen 6 4 ;  t.terhök 3 4 1 4 .—  A’ cs. kir. ausztriai kikötők ’s ten
gerpartok közt vitorlázó hajók közül terhelve érkezett: 3 1 0  ausz
tria i, tonnaterhök 1 7 3 6 , ’s a’ rajtuk beszállított áruk é rték e , 
4 1 ,0 2 S  p. f.—  Ugyanilly nemű hajó üresen: 166 ausztriai ; t. ter
hök, 8 2 8 .—  Távozott, az első rendű hajók közül terhelten : 1 7 
ausztriai; 3 görög; 4  pápabirodalmi; 1 sardiniai; 1 svéd; 1 orosz; 
összesen 2 7  ; tonnaterhök, 5 7 5 3  ; a’ rajtok tova szállított áruk é r
téke , 2 9 6 ,0 0 í pg. f- ; üresen illy hajó: egysem. —  A ’ másod ren
ditekből terhelten távozott: 1 5 0  ausztriai; 1 7  pápabirodalmi; össze
sen 167 ; t. terhök , 6 4 7 9  ; a’ teher értéke; 4 5 4 ,5 2 7  p. f .; hason
lók közül ü resen : 3 7  ausztriai; 1 pápabirodalmi; összesen , 3 8 ;  
tonnaterhök 1 9 1 3 . —  V égre a’ harmad rendű hajók közül terhel
ten távozott: 79  ausztriai; t. terhök 5 4 6 ; a’ kivitt áruk értéke 1 1,1 17 
pgő f. ; ugyaniilyen üresen: 3 7 3  ausztriai; t. terhök 1714 . Összes ter
helt érkezés: 4 6 6 ;  ü re s : 2 4 4 ;  összesen 7 1 0  hajó; összes te r
helt távozás: 2 7 3 ;  üres 411  ; összesen 6 8 4 . —  Behozott áruk 
értéke, 3 2 9 , 4 1 3  pgő f. kivitteké, 7 6 1 ,6 5 1  pg. f. ; kikötőnkben

tehát a’ fönérintett időszak alatt 1 ,0 9 1 .0 6 4  pgő flnyi értékű áru vala 
forgásban ; ’s ha a’ behozoltak értékét kivonjuk az elszállítottaké
ba!, kitetszik, hogy a’ kereskedési m érleg részünkre : 4 3 2 ,2 3 8  pgő 
ftban volt tettleges.

F i u m e , jun. 4ikén. Időnk, ha május két utolsó ’s június 
első napját kivesszük, a’ szüntelen esőzés miatt valóban hidegnek 
mondható ; téli öltönyinket még minden kedvetlen érzés nélkül vi
selhetjük. Egyébiránt csaknem naponkint villám ’s dörgés kisérte 
záporok zubognak a’ terhes éjszin föllegekből, mellynek nyomát 
azonban, hála köves vidékünknek, az ollykor kipillantó nap , párul
va a’ nyugoti ’s éjszakkeleti szelekkel, hamar fölszikkasztja. A’ dol
inát bérezek Segnia ’s Carlopago közt még most is hóval födvék. 
Olaszországban ugyanilly időrül panaszkodnak , h o l , mivel miatta 
tengerit ’s rist nem igen vethetnek , e ’ gabonanemek ára már ész
rev eh e tő ig  felszökkent. A’ görcsmirigynek Milanóban isméi! kiü- 
tésiröl szállongott hírek , hála a’ gondviselésnek , nem valósulnak.

N  a g y s z o m b a t ,  jun. Idén . A ’ tavasz első szép napjaiért ke
servesen kell adóznunk. Májusban alig volt napunk eső nélkül , ’s 
a’ kárpáti hegyvidéken május 24ikén már m eg is szüretelt a’ jéggel 
vegyes zápor. M ég három nap múlva is tojásnyi nagyságú jégdara
bokat talállak az erdőkben. Múlt hónap végén több helyen még fűte
ni kellett. Püspökiben , Pozsonyon alul, ’s Duna mentében is te te
mes károkat okozott az említett napi jégzápor ; a’ különben dúsan 
gyümölcsöző kertek ezidén izlelőül is alig nyujthatandnak valamit. 
Vetésink olly silányak, hogy sokan a’ magol is bajosan fogják ki
kapni belőlük. A ’ m éhészek reményit is dugába dönté a’ szokat
lan hideg; szóval, gazdaságunk csaknem minden ága szomoritó jö 
vendővel ijeszt. Városunk szilárd állhatatossággal furafja az artézi 
k u ta t, ’s most —  noha darab ideig megszűntek a’ munkával, — már 
közeliinek a’ 30ölnyi m élységhez.—  A’ déli ’s éjszaki bástyaka
puk őrsarki széthányatván, épilni akaróknak ism ét uj tér nyilt.—

A ’ magyar borismertető egyesület. Az Egyesület, midőn 
i8 3 6 ik  évi marlz. hóban alakult (de fenállása éveit csak május ltő l 
halározá számiltalni) 76 . tagból állott 8 3  részvénynyel; —  1837ik  
esztendei martz. I7kén 1 4 ,  —  jun. 9én —  tartott közgyűlésében 
pedig 9 uj tagot vett föl, ’s így jelenleg 99  tagot számit 106 rész
vénynyel , ’s két tiszteleti tagot. Ezek közül a’ lefolyt egyesületi 
évben, t. i. az 1836ki május 18ikán történt első szállitástul , júni
us 4ig 1837ben  csak 42en  —  küldöttek különféle borokat az e~ 
gyesüleli pinezébe , ugyan is a’ részletes összeírás szerint 4 0 ,9 0 9  
palaczk fejér, —  7029palaczk  veres, ’s 7 1 2 8  palaczk csemege- 
bort, ’s így összesen 5 5 ,0 6 6  palaczkot. — Ezekből a’ fenkitetí 
napig 2 7 ,0 3 9  palaczk fejér, —’ 4 1 9 7  palaczk veres , 2 7 5 0  pa
laczk csem egebor, ’s igy összesen 3 3 ,9 8 6  palaczk adatott el. Noha 
mindeddig még semmi bizonyos következményt sem lehet az ezen- 
tuli eladásról fölállítani, változatlan rendes ’s alapszabályok szerinti 
folytatása mellett azonban a’ jövendőiül legjobbat reménylhetni, ha 
az Intézel a’ külfölddel is megismertetvén borait, az onnan várha
tó megrendeléseket kielégíti, ’s főleg, ha annak tagjai elég állhata
tossággal birandanak ezen , mint minden új vállalatban , okvetelle- 
nül csak későbben kifejlendő nehézségeken győzedelmeskedni. —  
Ezen olly kívánatos czél elérése lekintelébül tehát: 1.) E z’ Inté
zel’ létezését a’ bel- ’s külfölddel tudatni k e ll, mire nézve az utol
só közgyűlésben Pesten helyben egy kirekesztőleg az Egyesület’ 
borait áruló hely’ szerzése, ’s az Intézet fönállásának külföldi új
ságokban az Egyesület’ neve alatt kihirdetése határozatott. Szük
séges 2,) jövendőre nagyobb ’s nevezetesb mennyiségű borról gon
doskodni, hogy az árjegyzékben elő számlált bor vagy mindig ele
gendő mennyiségű palaczkokkal találtasséka pinezében, vagy min
den előforduló kívánat alkalmával tüstént kiállíttalhassék. —  Ugyan
is a’ boroknak az Egyesület’ pinezéjébe küldetése könnyítéséül, ’s 
az előfordulható akadályok, mint névszerint : a’ közösülési hiány, 
rósz utak, az idő változása , üvegekben szállításból eredő neveze
tes teher , ’s más e ’ félék elhárításául Pesten egy pincze bérlése 
halároztatotí, hová a’ már eddig aláirt 2 4  részvényes borait hordók
ban beküldvén , egy felfogadandó kádár által palaczkokra huzatlat- 
hassák, és az Egyesület’ pinezéjében kezeltethessék ; —  reményl- 
hető , hogy még több aláíró találkozand , kinek érdekei ezt szinte 
megkívánják , úgy , hogy az augusztusi pesti vásárkor tartandó köz
gyűlésig ez is létre fog jutni. Végre, miután a’ mostani közgyűlés 
határozatánál fogva minden pesti vásárhoz uj tagok’ választására köz
gyűlés fog tartatni: kéretnek az eddigi részvényesek , hogy olly ta
gokat igyekezzenek szerezni, kiknek borai jó minőségekkel , ma
guk pedig elegendő állhalossággal bírjanak.—'Költ Pesten 1837ik  
év jun. 9ikén tartott magyar Rorismertető Egyesület közgyűléséből.

V’ Magyar t i  nos társaság’ május’ 29. tartott kisgyülésébcn 
I. a’ két magyar hazára és hozzátartozó részekre kiterjedő bibliogra-
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phiai levelezéseit intézte el. II. Az évkönyvekbe menendő academia» 
történetek’ olvasása folyt. 111. Döbrentei Gébéi r. t. mint a’ „Régi ma
gyar nyelvemlékek’“ szerkesztője bemutatta a’ sajő-szent-péteriek’ bo
rai’ eladása felől állítólag 1403. költ eredeti iromány’ másolatát Jászay 
Pál 1. tagtól, ’s az a’ közlő’ és lemásoló’ észrevételeivel együtt a’ ré
gi magyar nyelvemlékek közé felvétetett. IV. A’ könyvtár’ számára Jó 
nás József bécsi prof. báró Szepessy Ignácz püspök által kiadott Ó- 
szövetség’ I. és IV. köteteit küldte be; Schuster János prof. és ren
des tag pedig a’ maga föliigyeiése alatt 1833—eig megjelent gyógy
s z e r  esi értekezéseket terjesztette elő két kötetben.

Valamint aprilünk , úgy májusunk is rendkívüli volt ez’ évben. 
Eső 1 3 ,  égiháboru 8 ,  köd 14 , ’s erős szél 1 3  napon át gyölre 
bennünket. Egészen fölleges napunk 3 volt, föllegtelen egy sem , 
jégzápor kétszer hullott; pusztító vihar pedig háromszor dühöngött. 
Ide tartozik még a’ gyászos emlékű 15iki felhőszakadás is ,  melly- 
röl már bővebben emlékezének lapjaink.

Ő cs. kir. fölsége Forgács György zsolnai ellenőrködő só- 
mázsamestert nyugalmazni inéit»zlatott.

A ’ m. k. udv. kamra Engelm ayer Mihály ó-inoldvai vizsgá
ló 30ad-felügyelőt rudersdorfi utlevélvizsgálónak alkalmazó.

Zadjeli Schlachta Ferencz kir. kam. tanácsnok m. h, 3 lé n  
meghalálozoü. (Kamr. tud.)

S P A N Y 0  L 0  R S Z Á G.
Az alkotmányváltoztatási indítványok vizsgálata befejez lelvén, 

ni. h. S íikén  a' királnyé eiibe lerjesztendőnek halároztaték, „hogy 
azt megvizsgálja, ’s ha jónak taláíandja, ünnepélyes elfogadását leá
nya, II Isabella nevében, kinyilatkoztassa, ’s ennek következtében hit
letétel ’s közhirüi-adáshoz fogjon.“ 0 ’ felsége napo t’s órát határo- 
zand az eskünek a’ cortes előtt letételére. Mielőtt azonban ez történ
nék ’s a’ jelen cortes szétoszlatnék, még a’ legfontosabb tárgyakat 
el akarják végeztetni a’ ministerek, nehogy majd a’ jövő coríesen, 
melly már két kamrából állnnd, ’s mellyben kevesebb szóval birha- 
tandnak mint most: elessenek valósitni szándéklo t terveiklül. Uly né
zetnél fogva azzal a’ nyilatkozással lépe föl a' 23ki ülésben a’ mi- 
nislerelnök, hogy a’ kormány szerfölött örül az alkotmányváltoztatás 
szerencsés bevégeztén; de azt veszi észre, „mikép ném ellyek go
nosz szándékból olly nézeteket terjesztenek, mintha a’ nemzet kép- 
viseíőjinek mostani gyűlése, az alkotmány kihirdetése után semmi 
törvényhozási intézkedéssel nem foglalkozhatnék többé.“ A’kormány 
meg van győződve, hogy igen hasznos leend a’ mostani eortesnek 
együtt maradása , mig ő felsége az újat legrövidebb idő alatt összehi- 
vandja ; ’s a’ fölizgatolt elmék megnyugtatása végett ezt törvénysze- 
rüleg is kellene nyilványilni. Óhajtaná egyszersmind a’ kormány, 
hogy ezen idő alatt a’ cortes következők elintézésével foglalkozzék: 
Iá  A’két törvényhozólest alapjának szabályival. 2) A’ válsztási törvény
nyel. 3) A’ költségjegyzék ’s nyomasztó pénzügyi viszonyok rende
zésével; különösen pedig a’ háború folytatására kívántaid segédsze
rek kiállításával. 4) A’ papság ujdon szerkezetével. 5) A’nyiiványos 
oktatási törvénynyel. 6) A’tized-eltörlesztéssel. —  Látszik, hogy olly 
határtalan nyomosságu tárgyakat, mellyek közül csupán a’ 6-ik pont 
alatti is uj lázadást okozhat, ’s mellyeknek elintézése mély belátást 
’s legnagyobb vigyázékonyságot kiván, —  az egész ország előtt csúf
fá, ’s gyűlölet tárgyává lelt eortesre bíznak, melly különben is csupán 
az I8 l2 ik i  alkotmány megváltoztatására volt összehiva. A’ kormány 
ez’ indítványát a’ törvényhozási biztossághoz utasiták, ’s annak előter

jesztése következtében ni. h. 26ikán 121 szóval 33  ellen el is 
fogadók.

Több lap közli a’ corlesülés 24ki viták részleteit, mellyek
nek vége mégis csak .a’ most említett alkotmányelleni szavazás 
lön. A’ kormány indítványa elfogadása ellen különösen lelkes be
szédet monda Caballero, noha előre is meg volt győződve, hogy 
az észnek ’s jognak minden — különben győzni szokott —  okai 
’s alaptételei sükeretlenül pattognak vissza olly gyülekezet szirt- 
k ebi érül, melly Calalrava rninisterségének fönmaradását épen nem 
a’ közjó lekintelébül ’s a’ nemzet érdekei iránt való tiszteletből 
szorgalmazza. „Mi gyülekezve maradjunk,—  úgymond ő, — mig a’ 
nemzet uj követeket ’s tanácsnokokat választand ; ’s hál ha e ’ válasz
táskor megtörténik, hogy a’ tartományok nem újra minket fognak 
kinevezni: milly arczzal maradhatandunk mi e’ padokon, látván 
azt, hogy a’ nemzet bizodalmát elvesztettük ?“ De ez a’ gyengéd
séget fölébreszteni kellett igazság is hatástalan maradt, sőt szem é
lyességeket vont maga után, melly közben a’ szabadelmü szóno
kokat arrul vádolák, hogy ők magok törekesznek ministerségre. 
Calatravának több illy alacsonyszerű vádja olly hatású volt némely- 
lyekre az ellenzőpárti szónokok közül, hogy utóbb Madoz, egyébkint 
a’ ministerség legnagyobb ellenséginek egyike, szinte a’ cortes továb- 
bi egy ültmaradását védé; „meri, úgymond, valamint eddig lázongás 
szokott a tartományokban keletkezni a’ pártok közt, választás al
kalmával, szintúgy meg fog az történni mostan is. Olly emberek , 
kik hasonlítanak valamennyire a’ május 1 őiki férfiakhoz, m eg akar
jak buktatni a’ rninislerségel; vagy el kell tehát fogadnunk rend
szerüket s az országot örvénybe taszítanunk, vagy uj zendülésre 
kell magunkat készen tartani. En a’ lázadás elsőbbjei közé fogok 
tartozni, ha az Estaluhoz akarnak bennünket visszavinni. A’ cortes 
végződte után egy hónapra ki fogna törni a' mozgalom ; ennélfog
va kívánom, hogy a’ gyűlés együltmaradjon.“ Erre azon követek , 
kik az indítvány ellen harczolának, lemondtak jógáikról, minthogy 
a kormánypárti szónokok közül senki sem czáfolá meg Olozaga 
lölhordotl okait. Az indítvány azonban mégis csak el lön fognd- 
\a. tgy tehát a eortesgyülés előre elrontja önmaga azon sarkalatos

föltételeket, mik az uj alkotmányra esküvésnél megkivántatnának,
’s a’ követek korlátlan hatalmú nemzeti gyűlést alakítnak magokbul, a’ 
nemzet által nekik adott fölhatalmazás ellenére. A’ kormánynak ellen
ben módot szolgáltattak kezébe, az uj cortes összehívását addig 
halasztgatni, mig lázitó rendszabályira nézve a’ mostani gyűlés 
helybenhagyását megnyerendi.

Barcelonában fáradatlan munkássággal dolgozik polgári és ka
tonai hatóság a’ messzeáradással ’s nagy következményekkel fe
nyegetőzött mozgalmat elnyomni. Számos hazafit fogtak már el, ’s 
a’ katonai hatóság parancsa szerint Ivicába (a’ Baleare szigetek 
egyikére) szállították. Az ügy azonban m égsem  jobbra sem balra 
nincs eldöntve; a' lakosok uj veszélytől, uj romiastul rettegnek, a’ 
föllengősdiek pedig mulhailan győzelemmel biztatják m agukat, 
mint ez a’következő levélből kitetszik: Barcelona, május ‘29kén. Ria
dalmunk napja közelít. Land San Jose, a’ poroszlók vezére, kik Mo
net, Baiger, Asilla, Vigoret ’s húsz más barátunkat szállítók el. 
24ikén reggel indultak meg, ’s minket hótrahagyának e’ városban, 
hol nem sokára olly állapotban leszünk, hogy őket megboszu ha- 
tandjuk. Ellenségink tudják, hogy nem sokáig állhatnak meg, ’s 
ez okbul mindenütt összeesküvést, phrygiai sapkát ’s rémképeket 
akarnak látni. 2őkén ismét egy csomó szerencsétlent hurczoltak 
börtönre; 's nem tudni m iért; mert ők valóban mindig középle- 
tiek voltak. Okul szolgálhatott azonban, hogy fegyvereiket lerakók, 
nyilvánítván, mikép rokonaik gyilkosi lenni nem akarnak. De ha 
anxa’ szigorúságnak ez volna igazi oka, úgy hál az egész nem zetőr
séget, azaz i 5 zászlóaljat is lakat aló kellene zárni ; mert, bármi 
történjék, a’ mi szegény igazgatóink nem soká leendnek a’ kor
mányon. Kevés nap múlva beszélni fognak Barcelonáról és Spa- 
nyolországrul ; mert vagy d. Carlosé vagy mienk leend a’ győze
lem ; mi egyáltalán nem akarunk már többé semmit is tudni, illy 
közönbös illy áruba bocsátott kormányra!, minő a’ királynéé. -—- 
Egy másik levél Madridból, szintilly roskatagnak ábrázolja a’ fő
város helyzetét is, mellynek roszabbultát igen előmozdilá ladba
ren halálának bevalósult ’s oda is rögtön m egérkezett hire. Xincs 
rem ény fegyveres erővel is sokáig föntarthatni a’ nyugalmat, mert 
a’ fővárosban csak 8  zászlóaljnyi védőrség van, még pedig ez sém 
legszilárdabb ragaszkodásu a’ korm ányhoz; a’ tartománybul beren
delt őrség pedig vonakodik a’ hozzá intézett parancsnak engedel
meskedni. —  Az illető liszvivelők alig győznek elég útlevelet adni 
a’ költözni akaróknak. Calalrava egészen lev ert: még soha nem 
látszék olly csüggedezőnek, mint tegnap és ma. —  Csendünk alig ha 
tartand egy hétnél tovább.

A ’ harezmezőrüt semmi nyomosb h’r nem jött. A ’ carlo- 
siak még f h. Íjén  is Barbaslroban voltak, ’s egész munkálko
dásuk kémlelődésbül álla a ’ Cinca két partján , mellynek bal felén 
Oraa tábornok^ jobbján pedig M eer b. nyomul ellenök , ’s már 
ekkor mindkettő csekély távolságra volt B arbastro tul, annyira , hogy 
a’ carlosiak egyik osztálynoka, ki , hihetőleg Cataloniába nyom u- 
iandólag, a’ Cineán átment, kénytelenülve látá magát ismét visszatér
ni Barbastroba.—  Esparlero a’ carlosiak gátló szándéka ’s erőkö- 
dése daczára is eljutott Pamplonába f. h. 2kán, ’s az ellenség e l- 
takarodott Lodosátul.

A \  G L I A.
A ’ glasgowi választási harcz, melly e’ nagy kereskedő várost 

több napig a’ legélénkebb izgásban tarló, május 25kén Dennistoun ur 
ministeri (radical) je lelt részére ütött kedvezőleg. 0  3 0 5 0  szóza
tot nyert, ellenben conservativ versenytársa, M onteith ur, 2 2 9 2 t, 
többség tehát az elsőbb ré szé re : 758 . A’ szónok-alkotvány körül 
több em ber gyűlt össze 20ezernél. Dennistoun ur még eg) szer pa
naszkodott , hogy ellenfelei azon választási csele e llen , m ellynél 
fogva nem átallották nyilván ellene azon gyalázatosságot koholni, 
mintha ő valaha egy liverpooli gyűlésben a’ szentirást elégette 
volna. ,,Isten ’s emberek előtt, úgymond, ünnepélyesen bizonyítom, 
hogy e’ kezek tiszták illy undok tettől.“ M onteithnek is becsületé
re válik, hogy szinte ő is kifejezé boszuságát e’ rágalmon, melly
nek szerzőjét Dennistoun, mint hiszik , törvényesen fogja keresni. 
A’ győztes reformer megválasztatását, baráti lakomával iillötték. M ár 
most csak az a’ kérdés : „valljon a’ toryk hírlapjai fenyegetőzés» 
szerint nem fogják e a’ választás törvényességét megtámadni a’ miatt, 
mert a’ választási parancs nem rendes postán, hanem küldött által moz-

iItatott elő Glasgowba, ha t. i. ez a’ parliamentben nyomozás által 
valóban kisülne.“ —

Május 27ikén ünnepié a’ „Pitt-C lub“ a’ City of London Ta- 
verneben, évenkinli szokása szerint, e ’ nagy lory status térli szü
letésnapját. A’ fényes lakomán mintegy 91) tory volt jelen, s 
ezek közt főhelyen W ellington hg. Az áldomások következők vol
tak : „A ’ B raunsclnv ig i ház, és bar soha eine felejtse, kik, ’s milly 
»-Ivek futták őt Anglia királyszékére !‘‘ —  ,,A ’ protestáns túlnya- 
m ósság!“ —  és „Bár Pitt elvei élesztenék mindig Nagybrittannia 
fejdelmi tanácsát!* W ellington ezen elvekhez meleg ragaszkodását 
fejezé ki, ’s többi közt m egjegyzé, mikép Pitt külső politikája An
glia érdekeinek leginkább megfelelt, abban állván, hogy a béke egész 
világgal föntarlassék, minden nemzet jogai megtartassanak , ’s kis
ebb nemzetek a’ nagyobbak ellen védessenek s a t.

A’ kérelembiztosság május 26kán benyújtott legújabb tudó - 
jutásiból az világlik k i, hogy a’ parliamentnek május 2ig 0 1 3 9  
kérelmet nyújtottak b e ,  mellyek közt 2 6 4 2  kérelem 2 5 3 ,6 1 3 ,  
aláírással az egyházi adó eltörlesztése ellen, 1 5 0 5  pedig 448,94«* 
aláírással, mellette szólt. Noha tehát a’ kérelmek száma e’ törvényja
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vaslat ellen 1137el több, mint a’ m ellette szólóké, ellenben a’ 
minister! mellett nyilatkozókban az aláírók száma majd még egy
szer annyi, azaz , Í9 5 ,3 2 2 v e l több. A’ tizedek eltörlesztése mel
lett Irlandban 2 5 2  kérelem nyujtatott be 1 3 0 ,8 2 2  aláírással , az 
irlandi hatósági törvényjavaslat mellett 3 2 2  kérelem , 1 5 4 ,6 1 5  alá* 
írással. A’ szegényi törvény módosítása vagy eltörlesztése mellett 
171 kérelem jött be 1 6 4 ,7 7 0  aláíróval. E ’ kérelm ek csak a’ par
liament figyelme résen tartására szolgálnak. —

Kent hgné ’s Victoria hgasszony Anglia azon részeit szán
dékoznak beutazni, m ellyeket múlt nyáron nem látogathattak meg, 
és pedig Cheltenham városon akarják kezdeni. A’ Spectator kővet
kezőt beszél: „A ’ szabadelmiiek és toryk által a’ hgasszony szü
letésnapján benyújtott felírásokat mind ő, mind fenséges anyja kel
lemmel ’s méltósággal fogadák. Ez alkalommal nevezete» történet 
fordult elő, bizonyságul arra , hogy Kensington- palotában hideg ud
vari alakosságnál valami jobb is otthonos. Attwood u r , parliamen
ts tag, felolvasó a’ „birminghami politikai egyesület“ fe lírását,’s az
után Kent herezegnéhez szokott komoly ünnepélyes módjával n é 
hány szót ínléze, magas tiszteletéi ’s köszönetét fejezvén ki, mely- 
lyel az ország ó kir. magosságának fenséges leánya szorgalmas neve
léséért köteles. A’ hgné, többénem  uralhatván ellágyultát, kények
re fakadt. A’ s z í v  e ’ nyelve hatalmasabban lepte meg a’körülál- 
lókat, mint a’ legczikornyásabb beszéd azt tehette volna. E ’ túlö- 
zönlö érzeményét a’ hgasszony csak e’ szókban mondhatá ki : „E z 
1) ü s z k  e nap rám nézve!“ —

Az alsóházban majus 30án  Sir Jam es Graham , ki már e- 
lőbbi ülésben ligyelmezteté a’ házat , hogy a’ glasgovvi választá
si parancsot nem rendes posta , mint a’ parliam ent törvény paran
csolja, hanem küldnök vitte Glasgowba, e ’ tárgyat ismét szóba hoz
ta , mire a’ postatisztek egyike , Stanley u r, m egvallotta, hogy 
az elküldés e’ módját ő maga rendelte ’s parancsolta m e g , azon 
esetre, ha a’ posta már elment volna , ’s nemtudással m entegető 
m ag á t, hogy a’ parliam ent törvény különös becsei helyez az el
küldés-módban , mire Sir Jam es Graham azt nyilványílá, hogy 
ő részéröl csak a’ szabálytalan bánásra kivánt figyelmeztetni. K é
sőbbi adatokból kitetszik , hogy a’ választási parancs Glasgowba 
későbben érkezett a’ rendes postánál. —

Az alsóház junius 2iki ülésében Roebuck szóba hozá Vixen 
h .jó ügyét. „K érem , úgymond, a’ külső ügyek statustitoknokát, vall
jon az alkudozásoknak az angol és orosz kormány közt Vixen iránt 
végok van e m á r ,’s ha úgy , mi válasz adaték a’ hajó tulajdonosinak; 
továbbá, van e valamelly akadály a ’ két kormány , ’s a’ tulajdono
sok közt váltott sürgönyök és levelezések, úgy szinte a’ korona
ü g y é s z e k  e ’ tárgybani vélemény-előterjesztése ellen.“ Palmerston : 
„A z alkudozások e ’ kérdés fölött megszűntek. Azok sükere a’ ha
jó tulajdonosinak tudtokra adaték ; mire az volt a’ válasz, hogy a’ kérdés 
érett megfontolása után, az angol kormány nem látja szükségesnek, uj 
kérdést intézni az orosz kormányhoz. En az e’ tárgyra vonatkozó 
valamennyi oklevél előterjesztését épen nem ellenzem ; kivévén a’ 
koronaügyészek vélem ényét; m ert ezek mindig csak bizodalmas 
utón adatnak, ’s szabályul van téve, ’s megállapítva, hogy a’ kormány 
e’ véleményt elfogadván, egészen sajátjává teszi azt, ?s egyenes fe
lelősséget vállal érette. Parliamenti szokásunk illy vélem ények köz
lését soha sem engedő m e g ,’s azért az indítvány e’részét ellenze
nem kell.“ S ir Stratford Canning: „Legalább midőn a’ többi oklevél 
elő fog terjesztetn i, azon okok is előadathatnának , mellyeken ama’ 
vélemény alapult ?“ —  Palmerston: „A z igen tisztes baronetnek 
szabadságában álland következtetéseket vonni azon oklevelekből, mely- 
lyek a’ ház asztalára fognak tétetni.“ Canning : „Egyenesen föntar- 
tom magamnak a’ jogot, hogy annak idejében néhány m egjegy
zést tehessek e ’ kérdés fölött.“ —

K ent herczgné és Victoria herczegasszony majus 30án  L on
don város lordm ayorjálol, aldermanétől ’s községtanácsnokaitól fel
iratokat fogadtak e l, mellyekben a’ hgasszonynak nagykorúsága e l
éréséhez szerencsekivánat , a’ hgnének pedig anyai kötelessége 
példás teljesítéséért köszönet foglaltatik. 0  kir. magasságukat S o 
phia hgasszony ’s Leiningen hg ’s hgné környezők. A’ fölirásra igy 
válaszolt a’ hgné: „M ylord mayor, aldermanek, ’s községlanácsno- 
kok ! Ha saját érzésemtől kérnék tanácsot, válaszom csupán e’ bizo
nyításban állana, hogy szivem hálóval teljes, 's a’t . — He hozzá kell 
még adnom néhány szó t, minthogy a z ,  mit itt mondok, sokhoz 
elju that, kiket önök szerencsekivánási alkalma élénkén érdekel, ’s 
m ert •— hihetőleg —  ez életem utolsó nyilványos cselekvénye. 
Mellőzöm előbbi összeköttetésemet ezen országgal. Csak röviden 
szándékom m egjegyezni, hogy boldogult igen gyászolt férjem körül
ményei , ’s kötelességeim Németországban kényszerítettek élni. 
i!e Kent hg sok bajjal, ’s én sok személyes veszéllyel tértem visza 
Angliába, gyermekünk „britties“ nevelhetése miatt. Kevés hónap 
múlva gyermekem  ’s én elvesztők az atyát, férjet. Egyedül áliánk, 
majdnem barát nélkül ’s ismeretlenül ezen országban, mellynek 
nyelvét sem értettem. Elhagyóm hazám at, lemondék rokonimról 
\s kötelességimröl, hogy arra szentelhessem m agam at, mit ezentúl 
egész jövendő életem feladásának néztem. Az ország kötelessé
gem  teljesítésében támogatott. Megajáridékoza bizodalmával , ’s 
megpecsétlé azt a’ kormánysági törvénynyel. En a’ súlyos idők
ben minden összekötést kikerültem bármilly pofit, párttal is a’ status
ban ; de nem szűntem m e g , leányomnak előterjeszteni kötelessé
gét, hogy viseletével a’ nép tiszteletét és szeretetét kell m egnyer
nie. Arra törekedni első kötelessége ? mint alkotmányos királyné

nak; arra tanítómén. A1 herczegasszony most ollyan korba lépett, h«g r 
biztosan mondhatom ki abbeli reményemet, mikép ügyesnek fog ta
láltatni , ama’ szent ineghivalást, mellyre készült, híven teljesíteni 
Victoria hgasszony válasza pedig ez volt: „ Igen hálás vagyok Önök 
jóságáért ; anyám minden érzésem et kifejező.“ — A’ küldöttség némi 
frisités vétele után eltávozék. A Windsor Express jelenti, hogy a’ 
király lábadozása előre halad , anny ira , hogy közelébb az aswti 
lóversenyt is meglálogalandja.

Londoni lapok lelvék a’ Victoria hgasszony tiszteletére ta r
tott ünneplések leírásával máj. 24én  , melly napon I8éves lett ’s 
igy törvényes nagykorúsággal bir azon e se tre , ha a’ király ha
lála őt trónra léptetné »különben csak 21 éves korában éri el a’ 
törvényes nagykorúságot. Fénypontja a’ mulatságoknak a’ St. J a 
mes palotai lánezvigalom volt , mellyről csak a* király ’s királyné 
hijányzottak , kiknek egészsége azonban naponkint erősből. —  M el
bourne lord m. h. 23án  Windsorban a’ királynál vol t ,  ’s a ’ ki
rálynéval ’s Gloucester hgnével ebédelvén , az éjt is a’ kastélyban 
tö lté , ’s csak 24én  délután étkezők ismét Londonba, hol lakásán 
kabineti tanács volt , mellyen majd valamennyi minister megjelent. —-

A király , ki az utóbbi napokban kévéssé betegnek érző ma
gát , W indsor kastélyban , 27kén ismét tartatott titkos tanácsot , 
mellyen jelenvollak : a’ kincstár első lordja, a’ tanács e ln ö k e , 
(Lansdowne lord. a bel ’s külügyek statustitoknoka, a’tengerészkor- 
inány első lordja, (Minto lord) ’s a’ kereskedési minister. (P. Thom 
pson). E ’ tanács elhatározta, hogy azon kabineti parancs, melly britt 
alattvalóknak m egengedi a’ spanyol királyné hadiszolgálatába fo
gadtatást, e g y  é v r e  i s m é t  u j í t t a s s é k  m e g . Estve a’ minis
terek nagy része visszatért a’ városba. 29kén  reggel S p ring -Ilice 
’s a’ kincstári kanczellár kir. küldeményt kaptak, őket azonnal a’ W ind
sor kastélyba fölidézőt. —-

Majus 20 án  egy kocsis állott a’ lordmayori törvényszék e- 
lőtt azon vád miatt, hogy ittas állapotában lovai elragadák , ’s ek 
kor kocsija egy másikkal összeütközött, ’s abban nagy kárt okozod. 
A ’kocsis azt vallá, hogy valamelly foltozó varga itatá őt le, ’s a’ törvény
szék előtt valóban ki is be is bizonyult, hogy van egy olly személy, kinek 
szenvedelme mindenik kocsist leitatni, hogy lovai ragadják el, ’s ha ezu
tán a’ kocsi felfordul, közönségesen maga a’ kocsis szenved leg 
több kárt; ’s e’ foltozó vargának a’ dőléskor már olly ügyessége van, 
hogy sértetlen szabadul m eg , valamint most sem hozhatók törvény
szék elé , m ert a’ kocsi felfordulta után azonnal elillant. A’ vádlott 
az égetlszeszes (pálinkás) ü v eg e t, mellyböl a’ kocsisokat leitatja , 
„nedves puskának“ nevezte. —■

Majus 25kén a’ dalszínházban zajongás ütött ki. Don Juan 
vala je lentve, ’s az ajtóknál várakozó sokaság tömérdek. Máskorhoz 
képest egész órával később bocsáttatván be , nem a’ legjobb sze
szélyben jutottak helyeikre; midőn azonban Laporle, a’ szerencsét
len vállalkozó je len té , hogy Grisi asszony roszulléte miatt nem 
léphet föl, ’s ez’ okbul Don Jüant nem adhatni, a’ zaj olly nagy lön, 
hogy Laporte kénytelen volt visszavonulni. Alberlazzi asszony m a
ga is, ámbár betegen megjelent, a’ nagy izgást lecsillapítani, de nem 
bírván vele , visszavonult könyezve. Azonban könyei sükeresek va
lónak , mert midőn Laporte a’ kérőt másodszor is elő vezeté , tet- 
szési zajjal fogadtaték, úgy hogy Don Juan helyett a’ hamupipő
két (Aschenbrödel, Cenerentola) vala szabad játszani. —

F H A N C Z I A O R S Z Á G ,
A ’ követházban majus 31 kén Gouin indítványának első sza

kasza, mellynél fogva ezentúl minden hazai ezukorgyártó intézetre 5 0  
franknyi szabaditéki adó rovassék, igen csekély szótöbbséggel elfo
gadtatott. A ’2dik szakasz, melly 1 0 0  kilogrannnenyi nyers ezukorra 
1 5  frank adót vet, két hetes próba után a’ titkos szavazásban egy 
szótöbbséggel (1 4 8  1 4 7  ellen) fogadtatott el. —

A’ követház junius lő  napi ülésében bevégzék a’ ezukor- 
törvény vitáját. Gouin indítványának első czikkét, mi szerint min
den répaczukor-gyár 5 0  franknyi szabadékadót fizessen, ’s a’ nyers 
ezukorra minden 1 0 0  kilogramménál 15 frank fizettessék, mint épen 
em lítettük, m ég a’ majus 3 lik i ülésben elfogadók 14 8  szóval 1 4 7  e l
len. A ’ fehér ezukorra Gouin ur 18  frankot akara rovatni minden 100 
kilogram m énál, ellenben a’ biztosság, az adó meghatározását a’ 
kormányra javasló bízni, melly azt rendelések utján intézze, a’ jö 
vő ülésben lörvénynyé alakitandólag. E ’ javaslatot a’ kamra is elfo
gadó. Azon időpont fölött, mellytöl kezdve a’ répaczukornak adó 
alá vetése kezdődjék, igen élénk vitatás után azt határozók, hogy a ’ 
szabadék-adó 1 8 3 8 ik  év januar 1 löl fogva kezdődjék, a’ 15 fran
kos adó pedig 1 0 0  kilogramméra ne egyszerre lépjen életbe, hanem 
1 8 3 8 ik  év julius ltö l fogva 1 0  frank, 's csak 1839ik  esztendő 
július ltö l fogva fizettessék 15frank. Azon indítvány, hogy a’gyar
mati ezukor vámja legalább csak i8 3 8 ik  év julius 1 ig szállítlassék 
le , megbukott. A’ vég szavazáskor a’ törvényjavaslat egésze 1 8 0  
szóval 132  ellen elfogadtatott.—  A’ követház junius 2iki ülése é- 
lénk jelenésre adott alkalmat. Napirenden a’ tengerészet költsége 
volt. A’ túl doctrinaire Jaubert gróf élt ez alkalommal , ’s olly he
ves beszédet tartott, millyel már gyakran ártott saját pártjának. Kér- 
dezé többi közt, mi lett a’ múlt ministerium által a’ pairkamra e- 
lébe nyújtott elszállítási (deportatio) törvényjavaslattal,’s valljon S i
meon g rófo t, tekintve agg korát, azért nevezték e ki a’ száma
dási tanács elnökévé , hogy dolgai ezen uj szaporodása által is aká- 
dályozíassék, mint ama’ törvény fölött tudósitó , kötelességét telje
síteni. Az elszállítási törvényről a’ derék szónok a’ közbocsánat
ra ugrott át, ’s azt állító, hogy a’ nyugalom , mellyet várnak tő-
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le. nem fog sokáig tarthatni; mert a’ ministerek e’ rendszabályt csak 
saját érdekükben, ’s azért határozák, hogy hivatalban maradhas
sanak; de hiszen nem is csuda, ha egy minister így cselekszik, ki 
az april-pörben mint pair elhagyd helyét. Végezetül kérdezé , mi 
történjék a? szökevény politikai vétkesekkel, minthogy már többen van
nak Parisban , ’s őket még egyszer a’ pairszék elé állítani nem le 
het. Jaubert beszéde a’ legnagyobb izgást okozá ; az általa szem é
lyesen megtámadott Mólé grófhoz több oldalrul kiáltoztak, hogy ne 
feleljen ; de ő mégis megszólalt , s elsőben némelly fölvilágítá
sokat ada viseletéről az april-pörben, azután pedig a’ közbocsánat
ra nézve m egjegyzé, mikép ő már a’ September ßiki kabinetbe 
léptekor kiváná, hogy e’ rendszabály megtétessék , mihelyt az idő 
kedvezőleg mutatkozand. —  Mi az elszállítási törvényt illeti, teljes
séggel a’ paikamrától függ, azt előmozdítani. Mólé után Jaubert még 
egyszer m egszólalt, ’s a’ kamra igen nagy izgása közben m eg
jegyzé , mikép ő Mólé személyessége ellen semmit sem szándé
kozók mondani , ’s benne csak a’ statusférfit támadá meg. Ekkor 
D upin, valamit súgott a’ szónoknak, mire Jaubert niegyjegyzé: 

Én elhagyom a’ szószék et • nem szólhatok, ha elnök ur e n g e m  halkan 
szid.“ — Dupin : „Jogom  van Önnek saját érdekében m egjegyzé
seket tenni“. A’ középben; „Nem, nem, szóljon ön egészen fen- 
szóval.“ Dupin; „No ’s hát majd fönszóval fogok szólani. Jaubert 
grófnak nincs joga Mólé grófot cselekvéseiért mint pairt ’s birót 
számadásra vonni. Ez nem parlamenti bírálat.“ —  Jaubert: „En 
szintúgy becsülöm a’ pairszék tagjai viseletét, mint elnök ur , ki 
egykor Ney tábornagyot védelmezé a’pairek előtt.u Ezen uió'só csa
pás Mólé e llen , ki egyike volt Ney birájinak, végét szakasztá e’ 
vitának. —

A ’ Bon Sen« szerint számos becsületrendi vitéz fog nevez
tetni, úgy hogy ezeknek száma egész Francziaországban 15 0 0  leend. 
Egyedül a’ pénzügy-igazgatástól 4 7 0  neveztetik azzá, a’ belügye- 
kétői 240, a’ tengerészettül 1 2 0  a’ hadéiul 2 0 0 , az igazság osztály
tól 100, az istentiszteletéiül 70, a’ korona-költségügyelésitül 100.

Párisi lapok következő részleteket közlenek a’ május 30án 
Fontainebleauban véghezment ünnepélyes egybekelésről : „Délelőtt 
Ilona hgasszonyt a’ király ’s királyné jövendő lakjába vezették, hol 
Orleans hg neki a’ jegyajándékokal ’s egéfez menyasszonyi készü
letet átadta; rnellyek megtekintését délután a’ vendégeknek is meg- 
engedék. Ezen ajándékok közt van egy rubin-ékesség, 1 2 0 ,0 0 0  
frank értékű. Délután a’ kir. család kikocsizott; 6 órakor családi e- 
béd vala, míg a’ meghitt vendégek egy másik asztalnál ebédeltek; 
8  órakor az egész kastély fényesen ki volt világítva, 8-j órakor a’ 
király Ilona hgasszonyt karján vezetve az egész udvarral II Hen
rik karzatába m ent, itt haj tat ék végre a’ polgári egybekelés. (F ran
cziaországban az egybekelések mint polgári tételek a’ világi tör
vényhatóságok előtt szoktak megtörténni.) A’ királyné ’s valamennyi 
hgasszony világos kék ruhát v iselt, egyedül a’ menyasszony vala 
fehérben , ’s gyémánt fejdiszitménnyel ’s róla függő fehér fátyollal. 
A’ terem ünnepélyesen fel vala ékesítve; Francziaország kanczel- 
lárja, Pasquier báró felolvasó a’ házasági kötést, mellyben valamennyi 
jelenlévő neve előfordul; kik t. i. bármilly tekintetben is részt vő- 
nek az ünnepélyben. Elsőben is a’ jegyes pár csaladjaik, ’s azok je
lenvolt tagjai, azután azon magas status tisztviselők , kik e ’ tétel 
ügyviselőji voltak , a’ két kamra elnökei ’s alelnökei, a’ tanúk, Bar- 
the, Mólé gr, Souli, Gérard, és Lóban, m arsalok, az utóbbi mint 
a’ párisi nem zetőrség parancsnoka, Talleyrand hg , Bresson ur , és 
M ecklenburg meghatalmazott követe. A’ két király benne : tres- 
hau is, trés puissans et trés excellens princes-nek neveztetik; a’ ki
rálynék szinte. A’ hgek ’s herczegnők pedig csak trés haut et trés pu
issant (fenséges és nagyhatalmú) cziimnel illetletnek. A’ kanczellár 
azon kérdésére: valljon Ilona hgasszonyt elveszi e nőül, Orleans 
herczeg a’ királyhoz fordult, mintegy kérdezőleg atyját : m egegye
zik e benne. A’ király igenző jelére  szilárd hangon mondá : „Igen 
is, u ram !“  — Ilona hgasszony szinlazon vigyázattal volt az özvegy 
hgné i r á n t ,’s azután sok kellemmel válaszola : „igen  is uram!“ A 
kanczellár azután hangos szóval nyilványilotta, hogy a’ koronaörökös, 
Orleans hg, ’s Ilona hgasszony, törvényes házasságra keltek. Mmdenik 
tételnél megváró Pasquier báró a’ király parancsát. A’ házassági kötést 
elsőben is az egybekell pár irá alá, azután a’ király, azután a’ bel
gák királya , a’ királynék , végre a’ hgek ’s hgasszonyok. Ilona hg
asszony itt mindnyája szivét megnyerte. A’ polgári kötés aláírása 
közben Orleans hg néhány szót inléze hozzá halkan, mire ő finom, 
szeretetre méltó kifejezéssel mosolyga. A’ hgasszony franczia be- 
szédébenkevésnémetes hange jtés van. Németországban mindig mondák: 
kár lenne , ha a’ hgasszony valami franczia herczeg hölgyévé nem vál
nék. Az egybekelésen Laflitte is jelen  v o lt, egyszerű fekete frak- 
ban , mi miatt m entegetőzék a’ király előtt. M eglepé , úgym ond, a’ 
meghivás, ’s nem volt ideje máskép öltözködnie ; szabója nem tar
totta meg szavát. A’ király igen részvevőleg válaszoló n e k i: „K ö
szönöm Ön látogatását; nem köntösét akaróm magamnál lá tn i, hanem 
személyét; saját m agát.“ —

A’ Temps egyik száma következőt b eszé l: „Szerencsét kí
vántak Jussufnak ezen franczia beszédmódjához: „N ekem , úgymond, 
2 0 0  arabom van ezredemben , kik szintúgy beszélnek francziául, 
mint én , azaz igen roszul ; de bátortalanabbak lévén mint én, nem 
merik szájokai felnyitni e’ nyelven szólásra. Van azonban vagy lOfran-

cziám is, kik tán mintegy 2 0  arab szót jól megértenek , ’s ezek egész 
nap arábul beszélnek , sőt e’ nyelv tanitójinak mondják m agokat, 
azt állítván, hogy mi csak egy rósz patoist csigázunk , mellyel ők 
meg akarnak igazítani.

De Lamennais és Georges Sand (Madame Dudevant) le
mondtak a’ Monde hírlap szerkesztőségerő i, s azt Peleiin Anselm 
ur, a’ Courier de Lyon volt szerkesztője vállaló fel.

T Ö K Ö K O  H S Z A  G.
Konstantinápolyi tudósítások május 24ről következő híre

ket köziének a’ szultán utaztáról: „ A szultán Várnába april 30án 
érkezeti meg. Miután „N uzretie“ fregat, mellynek födelén ő ma
gossága volt, horgonyt v e le , kísérete több szem élyével, egyen
ruhában a kapudán basa nagy hajójára ment a’ szárazra szállás 
végetl, hol ő magosságát az ayan, az imamok’s város legelőbbkelő la
kosai, úgy szinte a’ görög és örmény papság, s a’ parton összegyűlt 
nagy népsokaság közös örömkiáltás közt fogadá, szinlazok közt tár
té azután m enetét a’ városba. A’ szultán megszemlélte az ottani szép 
katonai lak o t, a’ kórházat , ’s a’ fegyvertárt, ’s azután a’ basa pa
lotájába ment, melly elfogadására volt készítve. Következett napo
kon a’ szultán az erősséget ’s egyéb nyilványos intézeteket ’s é -  
püleleket vévé szemügyre. Várnából azután Schumlába utazott , 
hova május 4én délután 1 -órakor érkezett. E ’ városban, mint Vár
nában , ’s mind azon helységben, mellyeken a’ nagyúr általuta- 
zo lt, tetemes mennyiségeket osztogatott ki a’ szegények , özve
gyek ’s árvák közt, minden valláskülönség nélkül, úgy hogy ez uta
zást, mellynek költségeit a’ szultán egyedül saját magányos pénz
tárából fizeti, igazi jótélnek nézhetni e vidékek szenvedő lakóira néz
ve. A’ szultán a’ schumlai külön nemzetek főbbéihez ’s a’ helyha
tóságokhoz nevezetes beszédet ta rto tt, melly uj bizonyságul szol
gál a r ra , hogy különös szorgalommal ügyel valamennyi alattvaló
éi , ’s névszerint a’ ráják javára. Következő a’ szultán beszédének 
lényeges tarta lm a, mellyel a’ basához, az ulemákhoz ’s egyéb tö
rök főbbekhez intézett: „Altaljában valamennyi alattvalóim szeren
csé je , java ’s nyugalma, valláskülönség nélkül, mindig első gondo
latom v o lt, ’s minden szorgalmam mindig e’ czélra vala intézve. 
E ’ végre szerkeszlém  a’munkálkodó ország-védserget ’s e’ végből 
áldozom olly tetem es m ennyiségeket országom erősségei fölépítésére 
’s kijavítására. Akarom , hogy szünetlen ügyeljetek alattvalóim ja 
vára, minden valláskülönség nélkül. Jelenlétem nek e ’városban nincs 
egyéb czélja, mint az erósítvényi munkákat megszemlélni ’s alatt
valóim állapotját saját szemeimmel látni ’s nektek parancsimat sze
m élyesen ism étlem ; császári akaratom, hogy szorosan ’s lélekis- 
inéretesen azokhoz tartsátak magatokat. Midőn alattvalóimról szólok, 
nem csak e ’ város hanem egész országom lakosit é r t e m , m i n d e n  
valláskülönség nélkül. Azért imádkozzatok birodalm am ’s vallásunk 
jóllétéért ’s dicsőségéért, valamint napjaim hoszuléteért.“ A’ görög , 
^örmény és zsidó nyákhoz fordulván pedig , igy szólt hozzájok ; 
„Imént hallottátok az elöltetek e’ város elöljáróinak kiadtam párán 
csókát. L átjá tok , teljességgel semmi különséget nem teszek közte
lek ’s a’ mohammedanusok közt , a’ vallást kivévén. Mindnyájan 
alattvalóim vagytok , és szerencsétek szintúgy szivemen fekszik, mint 
a’ m oham m edanusoké; azért is legyetek engedelm esek, fizessé
tek az adót, melly parancsomra szedetik v ’s imádkozzatok a’ m in
denhatóhoz birodalmam jóllétéért, ’s dicsőségéért, ’s napjaim hosz- 
szulásaért. Szűkölködtök valamiben ? Kell egyházitokat kijavíttatni? 
Mindnyájan összegyűltetek e lő tte m ;’s ha valamire szükségtek van, 
intézzétek kérelm etöket Said basához, kinek kiadtam parancsomat. 
Hasonló beszédeket intézett ’s felszólításokat mindenütt a’ helysé
gek mohammedán hatóságihoz , ’s külön nemzetek elöljárójához. 
Május 9én ő magossága Szilisztriába érkezett, hol nem sokára M old
va és Oláhország hospodárjai udvarlását fogadá. Ezek U é n  tették 
búcsúzó udvarlásaikat, melly alkalommal a’ szultán őket harvanival, 
(becspalást) ’s dús gyémántékesitvényü szelenczékkel és shawlok- 
kal ajándékozá m eg. Máj. 12én elhagyta Szilis/.triál, Pannónia gőz
hajón Kustschukba menendő. Útközben kemény zivatar tám adt, 
mellyben Pannónia kisebbik árboczát is elveszté. A ’ gőzhajó azon
ban szerencsésen m egérkezett rendeltetési helyére , ’s a’ szultán a’ 
kapitányt, Clician Jánost, mind ügyességéért, mind bátorságáért igen 
megdicsérte. A ’ szultán Drinápolyon át szándékozik a’ fővárosba 
visszatérni. “
G A B O N A Á R .  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.

búza | Kétszer. | ro z i  | árpa | zab kukur. | köles
jun. lén  Ungvár 100 | 95 1 60 | 50 | 35 1 96 1 -

>> 2án Arad 80 j 62 1 60 | 50 | 4S 1 60 -
f f 2án N.Becskcr. 70—60 1 75 1 -  1 45 | 40 1 55 -

D gán Pécs 70 | 55 1 55 | 50 | 30 1 65 1 ~
>> gán Baja 67—60 1 43 1 43 | 40 | 27 I 53 80

O 6án Debrccxcn 110—100 | 80— 75 | 65— 60 | t+i*4!o 55 — 42 | 8 5 - 8 0 1 -

y y 7én Sz.Fejérv. 80— 70 1 - 1 52 | 48 I 35 — 33 | 70 -

yy 7én Miskolcz 110— 95 1 70 1 65— 60 | 50— 42 | 33— 30 | 8 0 - 7 0 | 240— 185

yy 10én Komárom - 1 73 1 46 | 42 I 34 1 — 1 -
„ 10én Szeged 85 70 1 63 | 40 | 35 1 70 80

yy 16án Pest. 86— 66 | 6 0 — 53 | 46 | -  1 29 — 26 | 73 — 53 1 -
P É N Z  K E L E T :  Bécs jun. u é n . 5 pCtes stat. köt. 105 ; 4 pCtes i o o ; 8 pCtes 

76 5/6 ; 1834Í 500 fi tos kölcsön 575 5 bécsvárosi 2 l / 2  pCtes bankóköt. 65 7/&.
D U N  A V I Z - Á L L Á S :  Junius I 5kén : 10' 5" 0" ' 16kán : u '  y.//< 17kcn u '  

5" 9-'"

Szerkeszti 11 e l m e  c z y. —  Nyomtatja B e i m e l .
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(kinevezések ’s előléptetések; rózsaiinncp; fiumei tudósítás.) Ausztria. Portugália (országviszonyok, cortesgyü’ési munkálatok; heves 
ország (córtcsgyiilési munkálatok; klastromok eltörleszlése; hadi dolgok: d. Carlos elhagyó Barbastrot ’s inegverelék ; Lopez es Nar-

E () G L A Íj A T : Magyarország
vila; földrengés.) Spanyolország (c____
vaez parancsnokságra jutnak; Evans visszatér Angliába ’s a’ t.) Anglia (alsó ’s felsőházi munkálatok, cxctcrhalli Jótékony ezélu gvüléskedés; manchesteri sa- 
nyaruság; a’ jelentőbb polit. lapok előfizetőji; csökkent gyapjuár ’s a’ t:) Francziaország (pairkamrai ’s követházi munkálatok; menyckzési ünnepélyek.) Olasz
ország (majland-velenczei vasúl-társaság intézkedési.) Német- és Törökország. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás. Lotto.

M A G Y  A K 0  S Z Á G
A ’ ni kit*. Helytartótanács f. h. 6 kán adóosztályi számvevő 

hivatalában Trübsvetter Péter lajstromzó ’s kiadóvá neveztelése ál
lal megürült számvevő tiszlségre Ellenbogen Ferencz eddigi ingros- 
sislál, helyette ingrossístává Plank János járulnokot, s járulnok- 
ká Holneker Károly díjtalan gyakornokot alkalmazó.

A ’ m. kir. udv. Kamra f. h. ló én , számvevő hivatalánál, 
Csathó Zsigniond insrossista palánkat számtartóvá nevezte által 
megürült utolsó ingrossistaságra Csefalvay Lajos járulnokot leple
ié , helyette pedig járulnokká Lászy Pál fizetéses gyakornokot ne
vező. Továbbá, Stetina .József halmágyi , és Kern József sobor- 
sitii, sóárnokokat, amazt Elesdre, ezt pedig Homonnára ugyanazon 
hivatalba h elyező; ítadicsevich Tódor zimonyi só- ’s 30ad-irno- 
kol Temesvárra s ó ’s 30adosi helyettessé, ’s helyébe írnokká Per- 
ezel Sándor budai 30ad ideiglenes írnokát, budai 30ad írnokká pedig 
Dubassievieh Ferencz kamrai fogalmazó gyakornokot ; végre Ker
nel’ János pettaui írnokot portoréi 30adossá, helyette Redelstein 
Arnold pesli 30ad gyakornokot és Soslarich József malyevaezi 
30adost károlyvárosi segéddé alkalmazó.

N á d a s , máj. lóén . Mvárosunk ma olly ünnepet ülle, mi
nő eddig még hazánkban nem divatozott, ’s ez az úgynevezett ró
zsaünnep volt, mellyet Stverleczky Imre jóért buzgó lelkészünk a- 
lapíta 2 0 0 0 pgő forintnak kamatjával, jutalmul a’ legerényesb leány
nak. Ez évi 120 pgő forintnyi kamatjából az említeti tőkének , lOOft 
Rumanek Mária árva leánykának jutott, mivel szótöbbség által leg- 
erényesbnek találtatott; a’ többi 2 0  forinton pedig virágokat vásár
iának,’s könyveket szegényebb iskolagyermekek számára, ’s a’ még 
fenmaradott mennyiséget szegén} ek közt kioszták. A ’ jutalmazott le
ányka pénze, férjhezmenteig a’ község pénztárában fog őriztetni , 
ha pedig hajadon korában elhalna , szüléji 2 0 p. ft kapnak, a’ többi 
80ft a’ második jelölt leánynak jutván tulajdonul, azon föltéttel ? 
hogy az elhunyt sírján mindig rózsákat növesszen. Ez ünnep min
den évben , pünköst másodnapján fog tartatni.

F i u m e ,  jun, 2ikán. Az itteni szabad kikötőben követke
ző volt a’ f. 183yiki és közelébb lefolyt második negyedében a’ 
hajózási ’s kereskedési állapot: terhelt érkezések, az első rendű 
hajóik közűi: 2 . ausztriai; 4 8 0 . tonna tehernyi; a’ rajtok behozott 
árunemek’ értéke: 6 2 8 0 . p. f. —  A’ másod renditekből : 16ő. ausz
triai ; 33 . pápabirodalmi; 16. nápolyi; együtt: 2 1 4 ;  tonnaterhök: 
7 .9 5 9 . ’s a’ velők bejött áruk’ értéke : 1280,502. p. f. —  A’ har
mad rendű hajókból: 2 9 5 . ausztriai; tonnaterhök 1 6 2 3 ., ’s a’raj
tok idehozott áruk értéke : 4 1 ,8 7 3 . p. f.; összes terhelt érkezés : 
5 1 1 . - -  Uves érkezések; az első rendű hajók közül: 1 0 . ausztri
ai ; egy pápabirodalmi; 4 orosz; együtt: 15; tonnaterhök: 3 5 2 1 . —- 
a* másod rendűekből : 60 . ausztriai; 5 . pápabirodalmi együtt: 65. 
tonnaterhök: 4 0 1 8 ; —  a’ harmad rendűek közűi: 2 7 4 . ausztriai; 
9 6 3 . tonnateherrel; összes üres érkezés: 3 5 4 . a’ terhelt’s üres ér
kezést együtt véve: 8 6 5 . hajó.-— Terhelt távozások, az első ren
dű hajók közül: 15. ausztriai; 1. pápapirodaltni; 1. orosz ; együtt: 
1 7.; tonnaterhök: 4199; a’ velők kiküldött árunemek értéke : 13  1,5 7 7 . 
p. f. a’ másod rendűekből: 192. ausztriai; 32 . pápabirodalmi; 16. 
nápolyi: együtt: 2 4 0 .; tonnaterhök: 9 ,2 8 3 ;  a’ rajtok kiszállított 
áruk’ érteke: 3 8 2 ,7 7 6 . p. f. —  a’ harmad rendű hájókból 1 15 
ausztriai; tonnaterhök: 7 9 0  ; ’s az ezeken kivitt áruk’ értéke: 
1 7 2 4 9 . p. f.; összes terhelt távozás: 3 7 2  hajó. Üres távozások: 
az elsőkbül: 2 . ausztriai; ’s 1. orosz; együtt : 3 ; lonnaterhe e’ 
háromnak: 7 4 1 .;  azaz: 1 4 ,8 2 0 . mázsányi ; a’ másod rendű ha
jók közül: 43. ausztriai; 6 . pápabirodalmi, együtt : 49.; tonnater
hök: 2 4 3 8 .—• Végre, a’ harmad rendűek közűi; 4 7 2 . ausztriai: 
1 9 5  í tonnatehernyi. Összes üres távozás: 5 2 4 .; ’s a’ terhelteket az 
üresekkel összevetve, távozott: 8 9 6  hajó, mellyeken 5 3 0 ,5 9 2 . 
pengő forint értékű árunem vitetett ki, melly sommából a’ beho- 
zotlakét; 3 2 9 ,0 5 5  pngő forinttal lehúzván, kitetszik, hogy a’ ke
reskedési mérleg a’ második évnegyedben is tettleges volt részün
kön, ’s pedig: 2 0 1 ,5 3 7  pgő forintban. Azon csökkenésnek, melly 
e’ negyed ’s az első közölt igen észrevehető , oka a’ már közlőit 
rósz időjárás vala, melly egész martziusban ’s aprilben annyira aka- 
dályozá a’ szárazföldi szállításokat.

Tengermellékünkön jelenleg kilencz fiatal aráb férfi tartóz
kodik, kik az aegyplusi alkirály költségin Bécsben orvosi pályára 
készülendnek. Aráb ’s török nyelveken kivül még németül is be
szélnek , melly nyelvet a’ larsusi főiskolán egy selmeczi hazánk
fiától tanulák.

C z e rn o v it z , máj. 30án. A ’ gyakori esőzés tetemes kárt 
okoza e’ hónapban Bukovina minden vidékin. Doroschowczé hely
ségben 6 5  házat, egy gőzpálinkafőző épületei , hamuzsir-készitő 
házal, egy istállót több gőbölylyel, ’s nyolcz, téglából épült, malmot

sodrott el az árvíz , melly alkalomkor több mint 5 0  ember lelte ha
lálát. 4 0  ökör vízbe fűlt, 8 0  kiszabadult, de súlyosan sérülve a le
szakadozott gerendáktól. Egy 4 0  mázsányi vaskondér , több réz- 
üst ’s nagy törköly-kád , tűnt el a’ Dniester rohanó hullámi közt. 
hzivrázó jelenet volt, midőn a’szegény lakosok, vagyonkájukat men
teni akarván, ismerősik gyermekeit elmerülni láták a’ tajtékzó ha
bok közt, a’ nélkül, hogy segíthettek volna rajtuk ; kik pedig , saját 
veszélyüket felejtve, a’ gyermekek után rohantak, a’ dühös folyam 
áldozati lőnek , ’s a’ kétségbeesett anyák siránkozási még a’ hullá* 
mok zűgalmát is felülmúlók. Több gyermek elhagyó gondviselésére 
bizotl juhait, midőn a’ zápor omlani kezde, ’s az említett malmok 
egyikében kerese menekvést, melly azonban velők együtt rögtön 
eltűnt, ’s csak három gyermek menté meg lélekébersége állal életét. 
Egy anya háza födelére futott csecsemőjével , de a’ viz néhány 
perez múlva elragadá, ’s csak Bessarabiában fogó ki egy orosz föld- 
mivelő ; hol azonban néhány óra múlva minden segély ellen ére, 
kiadó lelkét a’ szerencsétlen anya. Igen nagy mennyiségű gabonát, 
hamuzsirt ’s épületfát is ragadott el az árvíz , a’ hidakat ’s utakat pe
dig járhatlanokká tévé. Az esőzés folyvást tart , ’s a’ rendkívüli á- 
radások egészen megsemmiték velésinket.

A U S Z T R I A .
A ’ Lloyd Austriaco uj gőzöse „Giovanni Arciduca d’ Aus

tria“ m. h. 16án délelőtt 11 órakor indult el London alul Burell 
kapitány parancsi alatt, ’s 18án reggel 4 órakor a’ falmouthi kikö
tőbe érkezett; honnan másnap dél tájban kiindul'án, 23án reggeli 
4  órakor a’ Tajoban vele horgonyt, ’s 2 6  órányi pihenés után 3 6  
óra alatt Gibraltarban termett. Itt 3 9  óráig mulala, ’s aztán 5 nap 
öt óra alatt Máltába érkezett, onnan pedig, 1 0 3  óra alatt, f. h. 7én  
éjjel Triestbe. E ’ részletes előadásból kitetszik, hogy az egész uta
zás 2 Z napig's 1 4  óráig tartott, melly időbül azonban ki kell vonni 
6  napot ’s 1 órát különböző kikötőkben eltöltőiteket, ’s Sorát a 
lissaboni bajos kiindulás miatt, ’s kiviláglik, hogy az uj gőzös 
Londonbul Triestbe 16 nap ’s 5 óra alatt érkezek. —  

P O R T U G Á L I A .
A’ múlt h. 22iki cortesülésben olly jelenet fordult e lő , melly 

nyilván kitünteté: milly parányi becsben állanak a’ ministerek a’ nép 
képviselőinél. Az igazságminister ugyanis, gúnyosan fejezé ki köszö
netét a’ kamrának azon bánásmódjáért, mellyel az vele az előbbi 
ülésben, távollétekor viseltelék , egy ember miatt, ki állítólag hat hó
napig ült börtönben, a’ nélkül hogy bűnös lelt volna. Ekkor bebizonyi- 
tá annak bűnös voltát a’ pörbeli irományokbul. Azután kíméletlenül 
lehordá az egész kamrát, panaszának igaztalansága miatt; különösen 
pedig azért, hogy némelly követek illetlen kifejezésekre velemültek 
a’ minislerség ellen. Az illy bánásmódnak politikátlanságát hánytorgatá 
kivált a’ jelen időszakban , midőn az ország különben is balviszonyok, 
Spanyolország pedig valódi szrencsétlenség közt lebeg. Ama’ vita, 
úgymond, rendkívül ártott az uj miuisterség alakithatásának ; mert 
ki fog a’ jobb érzésű férfiak közül ininislerséget vállalni, ha tovább
ra is bárdolallanságot, vad és szilaj kifejezéseket kell tűrnie. (Zaj a’ 
teremben ’s karzatokon) 0  mindegyre jobban örü l, hogy elbocsál- 
tatási kérelmét benyujtá, ’s a’ követek meggyőződhetnek, hogy sem
miféle emberi hatalom nem fogná őt tárczája visszavételére bírhatni. 
0  szegényebben lép ki a’ ministerségbül, mint belépett ’ de gazda
gon, sőt túl-telve, nem érdemlelt bántalmakkal. —  Nevélje egyébiránt 
a’ cortes, hogy ő ugyanazon durva szilaj beszédre vetemül, mel
lyet ő ellene fordítottak; ezt nem engedi Charaktere ’s jobbnevelése.—  
Santos azután egy óráig tartott beszédet monda , bebizonyítandó , 
mikép az ő szavai csak az igazság védelmére voltak intézve. A’ bel- 
ügy-minister megjegyzé felelelképen, hogy ezzel Santos azt akarja 
értésül adni, mikép azon követek , kik a’ ministerséggel szavazlak, 
ennek zsoldosi vagy tisztviselőji. De hisz, úgymond, a’ szónok is 
tisztviselője volt a’ ministerségnek, míg vele tartott ; de az utolsó hi
vatalosztáskor elmellőzték ő t.— E ’nyilványitás nagy zajgást okoza; 
sokáig rendre kiáltoztak, mig mások szóhoz julhatást kértek. A’ bel- 
ügy-minister nem akará beszédét félben szakasztani; de valahány
szor elkezde szólni, mindig olly zajongás támadt, hogy nyomban ismét 
hallgatnia k e lle , mig végre csakugyan engedett, ’s némultával az 
előbbi csend is helyreállolt. Végre, szokott figyelm ességgel, min- 
denik mentséget hozaföl, ünnepélyesen nyilatkoztatva, hogy sza
vaival senkit sem akart sérteni ; ’s mind ez olly szóárral, olly bő
beszédűséggel történt, hogy az egész ülés ideje ebben múltéi.

A’ királyné folyvást jó egészségű. Majdnem naponkint lát
hatni őt férjével kikocsizni, négy szürke lovon, egy más négy ösz
vérvonta kocsi kíséretében, mellyen a’ foudvarmesterné egy udva
ri dáma, a’ szolgálattevő kamrás ’s a’ herczeg segéde ülnek. — M 
h. 21 kén reggeli 7 és 8  óra közt egy kis földingás volt Lissabon- 
ban : de csak igen kevesen érezték. A ’ légkör azonban el-elbo
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rult, és száraz köd emelkedők, melly miatt csak alig lehetett észre
venni a’ távolabbacska hegyeket, ’s a’ napsugarak egészen elveszték 
erejüket. E’ köd egymásután három nap tartott, ’s legsűrűbb szo
kott lenni napnyugatkor-

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A ’ cortes 28iki ülésében minden szerzetes klastrom ’s e- 

gyéb intézet eltörlesztésével kezdek meg a’ vitázatot; kivétetvén ez 
indítvány alul három térítési társulat, mellyeknek széke Valladolid, 
Oeana és Monleagudo. A’ követek közül ketten szóltak ellene , Ur- 
quinaona és Garcia-Rlanco ; védelmére az igazságminister kelt föl, 
’s nem minden süker nélkül; mert a’ következett napi ülésben e l-  
fogadtaték. Ugyanekkor jelenté a’ hadminister hivatalosan a’ corles- 
nek Irribaren halálát, egyszersmind főbb fokú nyugpénzt is kíván
ván rendeltetni özvegye számára. Hasonló indítványt tön Fernandez 
del Pino a’ Huescanál elesett Leon osztálynok két leányára néz
ve, — Mi a’ klastromok eltörlesztését illeti, úgymond egy madridi 
levelező, ez indítvány, melly nem csak minden jogosság és vallá
sos érzelem gúnya; hanem legnagyobb vakullság müve is , elbá- 
mítá a’ népet. A’ kormány önmagát állitja pelengérre általa. Midőn 
novemberben az egyházi edényeket elvette ; azt nyilatkoztaid, hogy 
az csak a’ pártütők ellen biztosítókig történik, ’s azokat, kik illyu- 
tóbbi elharácsolást jövendöltek : rágalmazóknak ’s carlospártiaknak 
bélyegző. Hát ha majd e’ rendszabály még más egyébre is veze- 
tendi?. —  Maga Mendizahal azt nyilatkoztató, az edények becse iránt 
kérdezősködő biztosságnak , hogy az legfölebb 3 0  millió becsü. 
I)e szokás szerint majd tized részszel hibáson számolt a’ pénz- 
ügyminister. Egy spanyol sem olly elvetemült, hogy olly tárgyakat 
vegyen, mellyek az egyházak tulajdoni; ennélfogva föl kell olvasz
tani olly müveket is , mellyek becse főleg azok mesteri műalkatá
ban áll. Ez által pedig fegyvert adnak az elégülellenek kezébe, ’s 
négy millió nyereség végett olly forrongást okozandnak , mellynek 
elnyomása iOO milliónál is többe kerülend. Nagyon felötlő volt a- 
zon körülmény , hogy midőn amaz indítványt a’ corlesben fölolva
sók, akkor iszonyú égdörgés hallatszott, mire a’ gyűlés mintegy kővé 
vált. Mondják, meg is bánta már a’ kormány; ’s kész lett volna 
visszavonni, de már határozattá lön , mi szerint a’ félszigeten, a’ 
körülötti szigeteken ’s az ország minden afrikai birtokában, mind 
a’ két nemű klastromok eltörültessenek, az ázsiai birtokokba szánt 
’s fönemlitelt téritő társaságon kívül.

A ’ cortesiilés, f. h. Íjén Arguellest választó e’ hónapra elnökül, 
másodelnökül pedig Venegas papot. A’ bevégzelt alkotmányváltozlatási 
munkálatot , mint már eleve elhatározók, ugyan e’ hó 8 kán nyúj
tók be a’ királynénak egy fölirással, mellyben őt annak megvizsgá
lása ’s elfogadása végett megkérik.

Ugyanez nap intézett Vilas a’ ministerséghez Barcelona sor
sa iránt fölszólitást, mellyre Calatrava csupán azt fe le ié , hogy e ’ 
kérdésre az ország java miatt nem felelhet. „Ha én felelni fogok 
—  úgymond, a’kérdésre : meglátandják, hogy a’ Barcelonában folyt vér 
nem a’ kormányra omlik; hanem— majd megtudni, kire.“ Erre azt 
végzé a’ cories, hogy e’ tárgyat nem nyilványos ülésben kell 
eldönteni.

Bayonnei, bordeauxi és narbonnei sürgönyök szerint a’ car- 
losi hadseregEssadillánál átnyomult a’ Cincán, miután Meer báróva- 
li ütközetében, mintegy 80 0  fegyverest veszte holtakban, sebesül
tekben és elfogottakban. Oraa vezér f. h. óikén szállotta meg az 
ellenséghagyta Barbastrot. Trislany vezérlete alatt pedig a’ carlosiak 
verték meg Osorio 1 5 0 0  főbül állott osztályát. —  Evans f. h. öikén 
érkezett Bayonneba, tisztjei nagy részével Angliába visszatérendő. 
Csak 1 5 0 0  angol maradt Spanyolországban O’Connell parancsnok
sága alatt.

Bayonnei levelek szerint a’ carlosiakat Iriarte parancsnok 
kinszerité a’ megszállott Lodosát odahagyni. A’ földalatti bémene- 
tel segítségével megrohant ’s bevett Lerinbül is kénytelenek vol
tak kitakarodni. Rebesgetik, hogy Lopez és Narvaez, kiknek egy 
ideig sem hírük sem hamvuk nem volt, ismét parancsnokságot nye- 
rendnek a’ hadseregnél.

A N G L I A .
Jun óén mind a’ két parliament-házban fontos volt a’ vi- 

tázat. A ’ felsőházban Brougham lord figyelmessé tévé a’ házat az 
ügyek állapotjára a’ felső ’s alsó házban. Már négy öt hónap óta 
együtt van, úgymond, a’ két ház , ’s a’ canadai végzések elfogadásán 
kivül keveset vagy tán semmit sem tett mindeddig. A ’ rendszabá
lyok ugyanis olly későn érkeznek föl a’ másik háztól, hogy majd 
teljes lehellen azokra a’ szükséges figyelmet fordítani (Halljuk! 
halljuk!) Kórom négy hét múlva pedig majd egyszerre tömegesen 
fognak az ügyek Uraságtok nyakára tódulni, mellyeknek egyébkint az 
ülés hét hónapjára kellett volna felosztatniok illő fontolás alá vé- 
tethetésük miatt. ,,Meg kell vallanom, folytatá a’ szónok , hogy 
reszketve gondolok azon viseletre, mellyre Uraságtok a’ még t i 
nók elibe terjesztendő néhány rendszabály iránt hajlani látszik; de 
nem volnék becsületes, ha nem engedném meg, hogy, ha Uraság
tok csakugyan úgy viselendik magukat, mikép azt közönségesen 
hiszik, ’s ha Önök azon rendszabályok elhatározását, mellyek a’ 
legközelebbi hat hét, vagy kél hónap folytában az alsóházból 
ótjövendnek , elhalasztják , akkor, mondom, igazságtalan vol
nék Uraságtok ellen , ha előre nem vallanám m eg, hogy a’ hi
ba ekkor nem Önökben, hanem a’ másik házban fekszik. —  
Azonban, legyen bár hogy, sokan uj tanjokkal tévedésben vannak, 
de mégis küvelkezősbek , mint azok , kik azt mondják, [hogy kell

ugyan felsőháznak lenni, ’s ők a’ felsőház mostani alakjával meg- 
elégülnek, mivel egy 2 dik parliamentház szükséges része az alkot
mánynak, hogy a’ másik ház végzéseit megvizsgálja, ’s maga is ha
tározásokat hozzon, és még ha nem épen mulhatlanul szükséges 
is,legalább igen hasznos, és m égis, noha mindezt megengedik, ’s hie
delmüket e ’ tanra építik, olly előszabályokat tesznek, mellyek e’2 dik 
parliamentház elibe nehézségeket gördítenek azon eljárási gyakor'ásba, 
melly azt, mint mondják, a’ törvény mostani állapotában jog-sze- 
rűleg illeti. “ A’ szónok ezután általment indítványa snjállagi 
czéljára és előadó, hogy az ügyek elkésését sem az alsó
háznak nem tulajdoníthatni, egyedül , melly iránt különben a’ leg 
nagyobb tisztelettel viseltetik, sem a’ ministereknek, h nem a’ par
liament! formáknak, mellyeket tán meg lehetne némileg változtatni. 
E ’ tekintetben főleg két pontot emelt ki , u. m. azon szükséget, 
melly szerint minden, pénzügygyel páros, törvényjavaslatot, az al- 
sóhazban kell elsőben előterjeszteni ; ’s ezután azon sok időt, 
mellyel a’ magányosakat érdeklő sok törvényjavaslat, ’s az ezek
re kinevezett biztosságok rablanak el. A’ ns lord ügy hívé, hogy 
az alsóház azon joga sérelme nélkül , melly szerint őt illeti minden 
adó-megajánlás, az ügyek siettetésére e ’ határozásban is tehetni némi 
módosítást. Azon időt pedig , melly magányosak ügyére lenne for
dítandó, öt vagy hat hétre óhajtaná szoríltatni. Javasló továbbá, hogy 
a’ parliament ne változtassa többé az éjt nappallá, a’ nyarat téllé, 
hanem üléseit február helyett novemberben ’s egyes ülésit ne este 
hanem délután 1 órakor kezdené ; ekkor azután majd úgy , mint 
valaha, május végén , vagy június kezdetén minden dolgát végez
hetné. E’ javaslat támogatására Brougham biztosságot sürgetett ne
veztetni. Melbourne lord ez indítványt nem ellenzé ugyan, sőt úgy 
vélekedők, hogy mind a’ ház , mind a’ közönség hálával tartoz
nak a’ ns lord iránt az indítványért, valamint tiszta és világos elő
terjesztéséért is, azonban óvá a’ lordokat hirtelenkedéstől valamelly 
segédeszköz alkalmazásában, melly utoljára is egyenesen vagy köz
vetve jogtalanságra vezethetne. „ Azon változtatás , úgymond a’ 
minister , mellyet ns és tudós barátom javasol, igen igen fontos ; 
’s épen semmivel sem fogna csekélyebb lenni, mint azon rendsza
bályok, mellyeket most organicus változtatásoknak szoktak nevezni, ’s 
épen nem volna csckáljebb fontosságú , mint azcn másít ás, elly 
néhány év előtt a’ másik parliamentház alkotmányában tétetett. Sa
muel Romilly igen jeles slatusférfi, ki épen nem volt vakbuzgó 
csudálója a’ britt intézvényeknek, mindig határzottan helyeslé azon 
módot, mellyel az ügyek a’ parliamentben végeztetni szoknak, ’s 
gyakran mondó, hogy Francziaország a’ revolutio minden borzal
mitól megmenekedelt volna, ha az első nemzeti gyűlést Parisban 
olly szabályzat vezérlé vala, mint azok, mellyek a’ britt parliament
ben az erőszakosságokat ’s tulcsapongásokat gátolják.“ A’ minister 
tovább oda is nyilatkozék , hogy más ülésekben is későn jutottak 
föl ügyek a’ felsőházba’s még sem volt az ellen eddig panasz, de 
azt sem hiheti, hogy azért, mert némelly tárgy későn vétetik vi
tatásba , az nem elég éretten fontoltatik meg. Az indítványt W el
lington hg sem ellenzé, csakhogy nem hivé , hogy a’ ns lord ter
ve a’ várakozásnak meg fogna felelni.

Az alsóházban ugyané’ nap Attwood a’ mostani pénz-és ke
reskedési fordulásrul tartott három órányi előadását következő in
dítvánnyal rekeszté: „Nyilványílsa ki a’ ház ,• hogy az Angliában 
most fenálló , Peel Currency - act-jára alapitott pénzforgási rendszer 
a* nemzet szü k ségei’s érdekeinek nem felel m eg, ’s azért meg 
kell azt változtatni.“ Az indítványt J. Russell lord, a’ nélkül, hogy 
tartalmába bocsátkozott volna, csak azon oldalról és szempontból 
táinadá meg, mivel Attwood azt, mint a’ház rendszabályi szerint szük
séges, előre nem jelenté, miért is szavazáskor azt 8 ő szó 2 4  ellen 
félreveié.

„Nincs közönségesen tudva, úgy mond a’ M. Herald, hogy 
aprilben majd minden nap gyűlést tartottak Exeterhallban jótékony 
czélokra, ’s mint halljuk, hasonló gyűlések fognak ugyanott a’ leg
közelebbi 14 nap folytában is még tartatni. Felszámolók , hogy az 
egyesült ország lakositói 2  —  3 millió (font sterling) gyüjtetik 
össze évenkint, ’s alkalmaztatik jótékony czélokra, mi a’ nemzeti 
charakternek nagy becsületére válik. E’ tekintetben, úgymond a’ M. 
Herald,Nagybrittannia minden egyéb euro ai országot igen m egelőz.“

A’ május 30iki udvari újság hivatalosan jelenti, hogy a’ 
konstantinápolyi britt követ előterjesztése következtében fermant 
bocsátott a’ porta Aegyplus basájához, mellyben megparancsolla- 
tik neki, hogy a’ külföldi kávé eladását Aegyptusban, mennyiben 
az a’ török birodalom egyéb részeiben meg van engedve, többé ne 
gátolja. —

Manchesterből a’ Times ismét igen szomorú tudósítást közöl. 
„Soha, úgymond, Manchester, mióta vásárhelyévé lön a’ pamut gyár
műveknek, illy szomorú állapotban nem volt. Minden ügy elakadt. A’ 
szövők (takácsok,) kiknek még dolguk van is , nagy részben csak 
félnapig dolgoznak, ’sigy  természetesen csekély napdijt kapnak, cse
kélyebbet, mint valaha legszomorubb időkben.u —

Irlandban nagyon rajta vannak, hogy a’ két észt. „ 0  Connell 
adót“ mind folyó, mind a’ múlt évre beszedjék , melly a’ jelen
ségek után ítélve igen gazdagon ülhet ki. Az irlandi nemzeti e -  
gyesület utolsó gyűlése e ’ tárgynak volt szentelve.

Irlandi tudósítások szerint az o’ connelli adóra folyó adako
zások sokkal gazdagabbak az idén mint valamennyi eddig múlt év 
ben. A’ Waterford Chronicle szerint arrul forog a* szó ’s készület, 
hogy a’ Tipperary grófságnak épen szivében fekvő úgy nevezett
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Thomaskown jószágokat vegyék meg , ’s a’ „Szabaditónak adják 
ajándékul.u Mi, úgymond a’ nevezett lap, a’ föld jóságát sa ’ tájék 
föstészi szépségét illeti, e ’ világon alig találni hozzá hasonlót. —

A’ Globe szerint nemrég Indiában Wellington hgnek több 
kötetből álló , saját kezével irt leveleire találtak a’ mysore levél
tárakban. Ezek azon időszakaszt foglalják magukban, melly W el
lington hgnek Beringapatami parancsnoksága átvételétől egész be- 
tegségeig terjed Bombayben, 1801 évig; azaz; mysorei helytar
tósága egész idejét. Valamennyi levél az elhunyt Close Barry ez 
redeshez vala intézve. —

Ez utóbbi napokban nagy izgás támodt a’ kereskedők közt. 
Egyik fő kérdés az volt, valljon az angol bank fen fogja e még az 
általa ezelőtt támogatott három amerikai házat tartani, vagy nem? 
Május 3 í én, junius lé n , ’s 2án a’ bankigazgatók eziránt folyvást 
tanácskoztak,’s ez utóbbi napon, a’ dolog mindenoldalról meghányat
ván, 13 szóval 11 ellen úgy határozatott , hogy e’ három ház töb
bé n em  támogatható. Éhez képest, a’Courier szerint, Wiggin ’s társa
sága 8 6 0 .0 0 0 , Wildes ’s társasága 6 9 0 .0 0 0 , Wilson s társasága
1 ,260 .000  font sterlinggel megszünleték fizetésiket. A’ Courier vé
delmezi a’bank rendszábályát, melly természetesen már csak azért 
is, mivel e’ házak bukása számos ellenségre talált, sok más házét is 
okozandja. Megjegyzi, mikép kábaság volna állítani, hogy a’ bank
nak azokat továbbá támogatnia kellett volna, csupán azon okbul, mi
vel már elkezdé. —

Még szomorítóbb, ’s ránk gyapjú termesztő magyarokra n éz
ve főleg csúggesztő az, mit Leedsből május 19röl Írnak: „Gyá
raink állapotja ,igy szól a’ tudósítás, több mint szomorú. Számosán 
közölök egészen veszteg hevernek, mig a’ nagyobbak munkaórái
kat megszorítják , csak hogy munkásik egy részét elfoglalhassák. 
Gyáraink imént rajzolt ez’ állapotja valamennyi ezoldali gyapjuvá- 
sárra olly káros befolyású vo lt, hogy minden gyapjufajban tö
mérdek mennyiség jött rakásra, ’s olly árt szült, mellyet a’ száraz 
földön : vagy is inkább a’ termesztő országokban még egészen hi- 
hetlennek fognak tartani. A’ finomabb fajokban 3. shillingtől föl
felé, az árcsökkenést száztól legalább 25re tehetni, a’ 3  shilling
től pedig lefelé 2  shillingig ’s 3penceig, száztól 3 0 — 35re m e
gyen az a’ tavalyihoz képest. Csekélyebb fajú, miilyen legnagyobb 
mennyiségben van, csak névszerinti értékkel bir, minthogy rég óta 
még olly igen leszállított áron sem lehetett eladni. Azt mondhat
ni, a’ gorombábbszerű bárány, nyári, téli ’s egyéb illy fajú gyapjúról 
is. E’ mostani fordulás tehát az árcsökkenéssel együtt csekélyebb 
mértékben éri a’ finomabb fajt, ’s a’ közép ’s csekélyebb gyapjú 
közt helyesebb árviszonyt fog létre hozni, a’ mi már több év óta 
elmaradt volt. Londonban 1 2 .0 0 0  köteg német gyapjú van raká
son, Yorkshireben pedig mintegy 2 0 .0 0 0 ; mindössze tehát annyi, 
hogy gyárinkat a’ belföldi szükségre egy egész éven át gazdagon 
képes ellátni. E’ fölött tömérdek csekélyebb fajú gyapjúnk van Uj- 
délvalesböl, Vandiemenslandböl, KeleMndiából, Uélamerikából , A - 
frikából, a’ Berberségböl , Törökországból, Oroszországba!, Olasz
országból, Spanyolhonbul, Portugáliából ’s a’ t. mellynek mennyi
ségét közelítőleg sem határozhatni meg.“ —

Azon egyesület, melly Londonban az angol istentisztelet elő
mozdítása végett, főleg a’ külvárosokban, hol a’ tömérdekül m eg
szaporodott népség miatt arra nagy szükség van, uj egyházak épít
tetésére állott össze, e’ napokban fényes gyarapodást nyert bizonyos 
Mrs Hurdman jámbor asszony hagyománya által, ki a’ londoni püs
pöknek 80ezer font sterlinget rendelt e’ czélra adatni.

A ’ legjelentőbb londoni politikai lapok kelete 1 8 3 7  első 
negyedében a’ Sun szerint következő vala: „Mindennap m egjele
nők: Courier (w hig, de független,) 1 4 2 2  példányban, Constitu
tional (radical lap ’s nem rég óta létező) 7 4 3  5 Globe és Travel
ler, (whigministeri) 2 7 5 3 ;  Morning Advertiser (radicalismusra haj
ló,) 1 8 7 0  ; Morning Chronicle (whigministeri) 7 3 8 9 ; Morning He
rald (mérsékelt tory ; de a’ hatósági ’s néhány egyházi kérdésben 
majd egészen szabadelmü,) 6 7 5 3  ; Morning Post (főtory) 2 4 2 8 ;  
Standard (tory) 3552* Sun (határzottan szabadelmü) 2 6 2 9  ; Times 
(lory) 10,565; True Sun (radical) 1 5 6 3 . A ’ hetenkint egyszer meg
jelenő lapok: Age 2 9 2 3 ;  Atlas 2 3 0 8  ; Bell W eekly Jlessenger  
1 5 ,3 0 8 ; Bell N ew  Weekly Messenger 4 9 2 3 ;  Champion Herald 
6 9 5 7 ; Court Journal 1 9 0 6 ; Carlton Chronicle 1039; Examiner 
4040; John Bull 4 2 3 0 ;  London Mercury 6 6 6 8  ; London Dispatch 
8 2 3 4  ; New és Sunday Herald 2 1 0 0 ;  Observer 8 4 6 1 ;  Patriot 
4 6 5 4 ;  Satyrist 3 8 2 5 ;  Spectator 2 7 7 0 ;  Sunday Times 10 ,070; 
AY eekly Chronicle 48,H46; Weekly Dispatch 4 7 ,3 0 7  ; W eekly True 
Sun 4 5 6 4 - Éhez járul még három lap, hetenkint háromszor m eg
jelenő, az Evering Chronicle 1 5 3 8 , Evering Mail 2 1 7 9 ,  és a’ St. 
James Chronicle 4 5 6 4  példányban hetenkint. A’ hetenkint egyszer 
megjelenő lapok legnagyobb olvasó közönséggel bírnak ; sokkal na
gyobb része azoknak szabadelmü, sőt radical, mint a’ Examiner, 
és Spectator ’s a’ W eekly Chronicle és W eekly Dispatch tömérdek 
keletével, ’s a’ t. ’s Age és John Bull lory lapok.“ —

F 11 A N C Z I A 0  ll S Z Á G.
A' követházban junius 3án a’ haytii hitelezők folyamodása 

forgott fen, mellyet a’ kamra a’ kabinet-elnökhöz utasított. —  A- 
zonban a’ kamrát kevésbé foglalta el e’ tárgy, mint egy szertar
tási (etiquette) kérdés. —  Mindenütt mutogaták a’ követek egymás
nak a’ meghívásokat a’ versaillesi ünneplésekre, melly ek igy hangzá
sok : „A’ szolgálattévő segéd tudósítja a’ követ urat, hogy vasár
nap , junius lük én  három órakor a’ versaillesi kastélyba ebédre

van meghíva. A’ karzatok 10  órakor fognak megnyittatni; este szín
játék fog adatni. Utánirás: Az urak csak udvari ruhában, (habit hahó
ié) vagy egyenruhában fognak bebocsáttatni. E’ föltét semmi kivé
telt sem szenved.“ —  Ezen utánirás a’ kamrában igen élénk zajt 
okoza , ’s üupint, kit a’ rendszabály szerzőjének hittek, minden 
oldalról körülvevők , kérdezők ’s faggalák. Az izgás mindinkább 
nagyobbult , ’s mig Hayti hitelezőji folyamadásáról üres teremben 
tanácskoztak , az értekezés-teremben legélénkebb ülés tartatott. Le- 
pelletier d’ Aulnay, a’ Thiers párti egyik legérdekesb követtag, mint 
a’ Jour. de Paris bizonyítja , a’ tanács elnökének egyenesen nyil- 
ványítá, hogy ha e’ föltét mellett szorosan megmaradnak, ő maga 
részéről szilárdul el van határozva, ő fölsége e’ meghívását el nem 
fogadni. Erre Mólé gr. megígérő a’ dolog kiegyenlítését, ’s a’ dísz
ruhákkal el nem látott követek kielégítését. E ’ végett másnap a’ Mo- 
niteurben híradást vártak , de siker nélkül. Az ellenzési lapok ke
ményen kikelnek e’ i*endelés ellen ; még a’ Constitulionnel is írja, mi
kép a’ nemzet nincs azon véleményben , hogy követei, bár csak 
tetszeleg is, magokra öllhetik a’ régi monarchiában divatozott e lő 
szobái alakok álzatát. Egy másik lap szerint pedig azon díszruhák , 
mellyeket. a’ követekre adni szándékoztak, egészen hasonlitának 
a’ kastély udvarmestereinek adottakhoz. A’ Messager tanácsié, ki a’ 
szabott föltét alatt nem akai* Yersaillesba menni, maradjon el; ki 
pedig udvari ruhába bújik , ’s azután kinevetlelik , elmondhatja bi
zonyos szem élylyel Moliéreban: Tu 1’ as voulu, Georges Daniin. 
Legújabb tudósítások szerint, Parisból junius 6 ról, e ’ vitát azzal csil- 
lapiták, hogy 5kén nyilványiták, felsőbb rendelés következtében, 
miszerint az utánirás a’ versaillesi ünnepélyekre meghívó jegyen a’ 
kövelház tagjaira nem alkalmazható , következéskép a’ követek Irak
ban is megjelenhetnek. —

A’ kövelház junius 5iki és 6 ikí üléseiben a’ tengerészeti 
és gyarmat-költségek vitája forogván fen, Arago azon panaszkodott, 
mikép a’ franczia tengerészeknél olly keveset néznek tudományos 
m űveltségre, hogy egy tengerészminister a’ tudományosság, mint 
valami háborgató dolog ellen még panaszkodott is. íg y , midőn ő 
Joinville herezeg kérdése következtében, azon tergerésztisztek 
szamará, kikkel utolsó tengeri utazását tette mathematical eszkö
zöket javaslóit legillőbb ajándékul, szemrehányásokat teltek, ’s meg- 
jegyzették, hogy kiékesílett órák alkalmasbak fogtak volna lenni. 
Arago egyszersmind a’ Dumont d’ Urville kapitány utazására sza
bott parancsokat is gáncsolá, minthogy ott, hova e’ kapitány az uta
zást teendő vala, úgymint délszakon, ’s a’ Magellán szoroson, sem 
mi felfödöző nincs töbhé; mert az angolok már mindent kikutat
tak. Ha, úgymond, a’ minister ur csak félórára fogadná is el ud
varlását, majd megmondanáő, t. i. Arago, hova kelljen a’ szállítvány- 
nak menni. Júniusban a’ rabszolgaság kérdése is szóba jött, ’s no
ha többen szóltak mellette, a’ dolog még is csak a’ régiben ma
radt, —1 a’ kormányra bizalván a’ fölszabadítás egykori eszközlése. —

A’ pairkamra ülésében junius 5én felolvasá az alelnök, Ba
stard, azon kinevező kir. rendelést, mellynél fogva Pasquier b. Fran- 
cziaország kanczellárjává neveztetik; mire Pasquier rövid beszédet 
tartott a’ kamráhaz. Azután az elnök sors által meghatározá a’ ki
rálynak, Orleans hgnek ’s hgnének másnap a’ tuilleriákban szeren
csét kívánandó nagy küldöttséget.

A ’ párisi lapok telvék Ilona hgasszony utazása’s fogadtatása le
írásával Francziaországon keresztül, s összekelése helyén. Eddig kö
zönségesen azt hitték, hogy Orleans hg ’s a’ hgasszony m ár l á t t á k  
egymást Berlinben; azonban, mint most a’ ministeri lapok bizo
nyítják, ez n e m  történt. Az első összejövetel tehát Chalonsban volt, 
hová az ifjú hg az udvariság szoros szabályait félre téve, meny
asszonyának elébe siete, őt ott a’ közönség kandi szemei által nem 
háborgatva legelőször személyesen üdvözölhetendőleg. Természe
tesen mindketten igen m eg voltak indulva. A’ hg ott maradt mig 
a’ hgasszonyok Chalonsból elutaztak, hol őket a’ kocsihoz v ezeté , 
’s tőlök igen szives búcsút vön, azután Fontainebleauba előre si
ete , mig a’ lakosok , nemzetőrség és sergek kábító kiáltozásokat 
kőidének utána. Főleg kitünteté magát a’ népség asszonyi része ,’s 
mindenszerte keresztül kosul érték egymást a’ kiáltozások : „É l
jen Orleans hg ! Éljen a’ hgasszony! Éljen a’ király! ’s királyné!“ 
Melunben , hol Orleans hg másodszor látá menyasszonyát, szép  
testvérét Nemours hget mutatá be neki. Ez a’ megyeispáni épü
let udvarában épen azon pilanatban történt, midőn a’ hgasszony 
a’ kocsiból kiugrott. 0  viszonozó Nemours hg üdvözletét, igen szí
vesen megszorítván annak k ezét; végre 29én  estve 7órakor m eg
érkezett a’ hírnök Fontainebleauba azon jelentéssel, hogy a’ hg
asszonyok a’ város kapujihoz már megérkeztek.

Párisi lapok körülményesen leírják a’ király ’s királyi család 
bemenetét Parisba. Már reggel 8  órakor összedoboltaték a’ nemzet
őrség minden utczáról ; 1 0  órakor pedig a’ sorkatonasággal együtt 
három embernyomnyira, a’ tuilleriáktól egész a’ csillag-diadalkapu- 
ig , valónak fölállitva. —  A’ párisi nemzetőrség a’ tuilleriák kime
netén jobbra állott; a’ kastély két térlapja, mellyek a’ de la Con
corde térre engednek kilátást, a’ pairek ’s követek ’s családjaik 
számára valónak elkészilve. Már lóra előtt minden hely egészen el 
volt foglalva. Paris nem egy könnyen mutatott parancsolóbb’s élén- 
kebb tekintetet. A ’ nemzetőrség számasbb volt mint az utolsó szem
le alkalmával. A ’ népsokaság tömérdek ’s valamennyi ablak nézők
kel rakott. Minden arczról öröm ’s ünnepi kedv sugárzott. Kevéssel 
4  óra előtt közös hurrah hallatszék, ’s a’ dobok pergése a’ menet 
érkezését jelenté. A’ menet elején volt Gajol tábornok , a’ párisi
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katonai osztály parancsnoka, egész tábornok testétől környezve. U- 
lána hatóságőrség, vasasok és nemzetőrség lovagoltak külön csa
patokban. Nem sokára ezután a’ király jőve lóháton, fényes kísé
rettel , oldalain Nemours ’s Joinville hgek; közel a’ királyhoz lo
vagoltak Soult, Lobau, Gérard marsalok. A ’ király a’ nemzetőrsé
gi egyenruhát viselé , födetlen fővel léptetve lovagolt , ’s jobbra 
balra köszöntgetve a’ nemzetőrséget, serget, ’s népet. Minden
ütt : „Éljen a’ király ! “ kiállással lögadák őt. Népe lelkes fogadá
sa a’ királyt bensőleg látszék megindítani, arczvonalmi derültek való
nak, ’s folyvást hajlonga minden oldalra. Közvetlen utána egy gaz
dagon aranyzott, ’s föstvényekkel ékített nyolez lovas kocsi jött, 
méllyben elől a’ királyné, Orleans hezgné ’s Mecklenburg nhgasz- 
szony ültek, hátul a’ belgák királynéja, Marie ’s Clementine hg- 
asszonyok ’s Montpensie.r hg. Orleans hgasszony fehéren volt ö l
tözve, ’s fehér tollas kalapot viselt. A’ sokaság örömkiáltásira min
denütt barátságosan köszönte. Orleans hg a’ kocsi jobb ajtaja mel
lett lovagolt. A’ diadalkapu alá jővén a’ menet, néhány perezre m eg
állóit. A’ szajnai ispán, környezve Paris mairejeitől ’s hatósági ta
nácsnokitól, rövid beszédet tarla a’ királyhoz, és Orleans hgasszony- 
hoz,mellyremindketten érzékenyen feleltek. A’menet innen a’tuillériák 
felé indult. A’ tuilleriák kertébe érvén az udvar, megállapodott, ’s a’ 
nemzetőrség és sorkatonaság elléptetett előtte. Az ellépletés Soráig tar
tott, ’s Tóra volt már, mikor a’király, Orleans hezegnét karján ve
zetve, a’ palotába jutott, hol a’ ministerek ’s hatóságok szónoki mondák 
el szerencsekivánatikat. Az alatt a’ kertbe tömérdek népsokaság 
gyűlt, ’s folyvást éljent kiáltoza, a’ királyt ’s hgasszonyt még egy
szer látni óhajtva. Lajos Fülöp menyét az erkélyre vezelé, hol a’ 
sokaságot köszönve üdvözlé. Láthatólag meg vala indulva Ilona, 
’s érzékenyükén mondá a’ királynak!: „Sire! Ez valódi franczia 
elfogadás !“ Erre 2 0 0  személyre ebéd adatott. Azonban a’ népso
kaság a’ kertben olly nyugtalan vala, hogy a’ király ’s Orleans hg- 
né ismét kénytelenek voltak az erkélyen megjelenni. Lajos Fülöp 
előlépe ’s mondá: „Barátim! Köszönöm szivemből. Elfogadáslok 
igazán meghat. . . Az  örömkiáltás itt félbenszakasztá őt. Orleans 
hg is megjelent, ’s őt is élénken üdvözlők, mire a’ sokaság nyu- 
gottan eloszlott. —-

A’ Journal des Bébals leírja a’ királyi udvar junius 2iki sé
táját a’ táborba. A’ király a’ sátorok körül járt, ’s megizlelte a’pat
tantyúsok levesét. Valamennyi hg köveié az adott példát,Orleans hg 
karján vezelé nőjét. Azon pillanatban, midőn a’ hgné a’ táborba lé
pett, a’ hatodik könnyű ezred sátorainál német féríiszózatu kardal zen- 
di'ilt meg. Ölven alzacziai katona énekelt. A’ hgasszony kedvesen 
lepeték meg. Az egész királyi család összegyűlt az éneklők körül, 
és Lajos Fülöp igen barátságosan megköszöné nekik német nyel
ven j __ Tovább menvén, Orleans hgasszony egy pázsit halmon nevét
virágokkal kitűzve megpillantó,’s azonnal oda közelite,’s leszakasztaegy 
virágot, ’s azt övébe tűzte. A’ Journal des Débats szerint, ezen  
egyszerű, olly vég hellen kegy teli cselekvése, élénk örömre ’s lel
kesülésre gerjesztette a’ katonákat.“ -— ’s a’ t.

A’ Gazette des Tribunaux szerint liigny tábornok pőre, 
mellynek végét olly feszülten várják, teljesen föl van készítve. 
A ’ minister parancsot adott, hogy a’ hadszéket képező tagok ju
nius 1 5re hivassanak meg. A’ Vicomte Gauthier de Rigny Mare- 
chal de Camp ellen indított vád két főpontra szorítható, mellyek 
az Vik év brumaire 21iki törvény szerint gonosztettek gyanánt 
tekintetnek. A’ tábornok elsőben is vádoltatik árulással , minthogy 
az ellenség jelenlétében kiáltott , mi állal a’ constanlinei szállít- 
vány alkalmával az afrikai sereg soraiban nyugtalanságot és zavart 
okozott. E’ gonosztett rendesen halállal büntettetik. A’ másik vádpont 
a’ tábornok viseletét tárgyazza Clauzel marsai a’ sereg főparancs
noka iránt; különösen pedig azon beszédeket, mellyeket mondott, 
’s mellyek az engedetlenség nyilványosbélyegét viselik, egyszersmind 
elöljárója szóbeli megsértését foglal ják magukban, melly vétség lelép
tetéssel ’s öt éves várfogsággal büntettetik vasban. —  A’ tanuk, 
kik nagy szómmal vannak, megidéztetvék; de többen közülök, kik 
nyilványos ügyek végett a’ fővárosban kénytelenek tartózkodni, 
fölmentetni kérték magokat a’ Marseillebe utazóstul, esedezvén , 
hogy a’ párisi hadszék tudósítója által hallgattassanak ki, —

Meunier m .h. 28án vala Parisból Havre felé Uj-Orleansba 
indulandó. A’ rendőrigazgató 1 ,0 0 0  frankot adatott neki úti költségül.

A’ Boulogneban lakó számos angol közt nagy megindulást 
és kedvellenséget okozott, hogy a’ franczia kormány rendelete, mi 
szerint a’köztök találkozó orvosoknak a’ gykorlaíot többé megenged
ni nem akarja. ,,Ha e ’ tilalom megmarad, így vélekszik egy londo
ni lap, úgy Boulogne fogja legnagyobb kárát vallani, mert számos 
család fogja azon várost és falut elhagyni, mellyben honosai orvosi se 
gélyétől meg akarják őket fosztani.

Afrikában, ügy látszik, nem legjobban mennek a’ dolgok'; 
Algier határában a’ fölkelés az arabok közt közös. Keleten valameny- 
nyi törzsök Bugiától fogva Délhysig katonaságot állíta ki; ’s a’ 
francziákat ezen oldalról 5 —  0 0 0 0  ember fenyegeti, Schauen- 
bourg ezredes előhaladásukat ellen ié , de vissza hivatott, mielőtt az 
arabokat teljesen meggyőzhette volna. Azon törzsökök, mellyek most a’ 
francziák ellen fegyvert foglak, ezelőtt már egyszer meghódoltak 
nekik. Délszakon a’ hadsehutokat szükség legyőzni, kik a’ síkot 
foglalják el, ’s ott a’ francziáknak sok kárt tesznek. A’ sikság nyu- 
g-oli részén az Abd-el-kader által föllózasztott törzsökök fogtak fegy

vert. E ’ jnlíanatban a’ francziáknak három 4 — 5 ezer főnyinél na
gyobb seregre volna szükségök, hogy az arabok ellen sükeresen 
dolgozhassanak, ’s ők még is egy oldalra -csak 2 0 0 0  , másikra pe
dig 1 0 0 0  embert küldöttek. Damreinont tábornok most kezdi csak 
érzeni , hogy harczolnia kell , ’s hogy a’ békét csak háború által 
szerezhetni meg. A’háború azonban Bona és Algier tartományok nem 
csak nem azon részében ütött ki , mellyel a’ francziák elfoglalva 
tartanak, hanem nagy szerencsétlenségre’s váratlanul még Oran ka- 
puji előtt is, hol az arabok nagy dűlást ’s pusztítást vittek véghez.—

0 L A S Z 0  1 1 S Z Á  G.
A ’ Mayland-velenczei vasut-társaság május 16án következőt 

határozott: „ A’ részvény Ígéretek tesznek 50  milliónyi tőkét, melly- 
ből 28 Velenczére, 22  Majlandra jut. A’ majlandiak igy osztatnak 
el. A’ társaság alapítóji megtartanak maguknak 17, —- nagy rangú 
személyek számára pedig -  milliót, a’ közönség számára tehát 4 -|millió? 
vagy is 4 5 0 0  részvény marad, mellyekre május három utolsó napját 
határozók, aláírásul. A’ 17 millió már május 20án alá volt írva. Juni
us lOén fognak az első száztól ötös kamatok fizettetni, ’s a’ befizetett 
pénzekről július ltö l fogva járand száztól négyes kamat. A’ társaság
alapszabályi junius végén fognak ő fölségének helybenhagyás 
végett főiterjesztetni. A’ részvényesek első közgyűlése auguszt. lén  
Velenzében lesz. A’ vonal VI aj land lói, Brescián , Mantuán, Veronán, 
Vicenzán, és Paduán át megy Velenczébe. —- 

N É M E T O B S Z A G .
A’ mecklenburg -  streliczi nagyherczegi kormány részéről 

mégujittatott azon régibb rendelés, inellynél fogva minden a' n, hghez 
vagy valamelly kormányszékhez nyújtandó folyamodásnak valamelly 
nevezetes férfi aláírásával kell ellátva lennie; e’ férfiak közé számit- 
tatnak minden statusszolgák, előljárósági személyek, lelkészek, isko- 
latanitók, orvosok, ügyészek, jegyzők, bérlők ’s a’ t. Következő é r 
dekes helyei olvashatni e ’rendelésben: ,,A’ hívatlan, haszonkereső, ’s 
nagy részben roszakaratu folyamodásirók száma újabb időben még 
megszaporodott; a’ folyamodások készílését ezek rendes kézmü gya
nánt űzik,’s a’ tudatlanokat gyakran arra birják, hogy egészen alapta
lan, sokszor észellenes folyamadásokat készíttessenek, ’s anélkül, 
hogy magokat megneveznék, azokat a’ nagy hgnek, vagy kormány
széknek benyújtják, sőt miután elutasíttattak, közvetlen gyakran több 
ízben is megújítják, használva ’s visszaélve azok tudatlanságával, kik 
egyszer már hozzájok fordultak, hogy magoknak így még többször 
is díjt szerezhessenek; ez utóbbiaknál pedig azon reményt gerjesz- 
szék föl, hogy a’folyamodást, ha elég gyakran ismétellelik, végre 
teljesíteni kell. Azért nem csak azon benyujtványokra terjesztetik 
ki e’ rendelés, mellyek a’ kormányszékhez intéztetnek , hanem 
mindenkinek is, ki másért a’ kormányszékhez intézendő folyamodást ké
szít, ezennel meghagyatik, hogy nevét a’ folyamodásra, mint szerző, 
aláirja, különben a’ kedvetlen következéseket magának tulajdonítsa.“

Polignac hg f. h. í jén fia kíséretében Augsburgba érkez
vén, a’ 3 szerecsen czimü vendéglőbe szállott. Másnap reggel foly
tató útját Münchenbe.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Derwisch basa azujdon kinevezett Scheich-ül-Harem, (a’ pró

féta sírja felügyelőjé, előbb nagyvezér,) ki nem rég egy török csaj
kán hagyó el a’ fővárost, hogy rendeltetése helyére jusson: áthajóz- 
tában a’ Dardanellákon egy ausztriai kalmárhajóra bukkant, melly 
ott megfeneklett. 0  a’ fregatté vitorlájit azonnal felvonatá, ’s több 
ladikot külde, hogy az ausztriai hajót kisegítsék; ’s csak azután 
folytató Derwisch basa útját tovább, midőn már a' hajó egészen len
gévé lett. Ezen emberbaráti viselete elismerést érdemel.

A’ konstantinápolyi révbe május 25én  a’ franczia postaigaz
gatás „Eurolas“ nevű második hajója is megérkezett, ’s onnan 27- 
ikén ismét Marseillebe visszaindult. A’ gőzhajók összecsődtdése so
ha még szembetűnőbb nem volt, mint ezúttal. Ezen egy napon hat 
jelent meg egyszerre a’ révben; ’s köztük az ausztriai Lloyd első 
gőzhajója, „Lodovico, Archiduca d’ Ausztria“ is, melly 30án érke
zett oda , ’s az utat Triestböl 1 3 és ’ nap alatt tette meg. E ’ ha
jó , mint hire volt, junius ökén fogja a’ révet elhagyni. —

Konstantinápolyban öcs .  kir fölsége névnapját Stürmer báró 
cs. k. internuncius intézésére ünnepélyesen megülték ő fölsége ott 
tartózkodó alattvalóji.

Konstantinápolyi magányos tudósítások szerint, mindennap 
három tatár érkezik a’ fővárosba’ a’ nagyűr szerencsés utaztáról hí
reket hozva. Yisszaérkeztét Merludünnepre várják, melly junius 1 5én 
fog tartatni. A’ közügyeket ez idő alatt Pectef basa kormányozza. 
M. h. lOén nagy tanácsot tartott, mellynek következményi még 
nem tudvák. —

A’ legújabb tudósítások szerint Drinápolyból, a’ szultánt 25 -  
ikén várók oda. •—
G A B O N A Á R :  Junius 20<hk. Tiszta lmza 94 2 / 3  — 82 2 /3  — 73 l /S -  Két 

szeres 60- Rozs 4S- Zab 30 2/3 — 29 l/3 - Kukoricza 72-

PÉSZKKLET:  Becs jun. 17cn. 5 pCtes stat. köt. 104 31/32; 3 pCtes 79 3/ 4 ; 
1820110 100 Üos kölcsön 225 l / 2 j  lS34<ki 500 R°s kölcsön 57(i 9 /lG - bées- 
városi 2 1 /2  pCtes köt. 6ti*

D U N A V I Z - Á L L Á S :  Junius iskán : 11' 7" ti-'" 19kén : u '  9" O-'" 20k:n 12' 

3" ti-'" 21 kért 12' 7" 9-"/

L O T  T E R I  A. Budán junius 14kén: 62- 7- 2- 52- 73-
Becsben jun. I 7kón: 71- 7C- SS- 72- öl-

Szerkeszti H e l m e c z y . Nyomtatja B e i m e l .
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F O G L A L A T :  Magyar- 6s Erdélyország (kinevezések; gr. Batthyányi Imre koronaőrségi, ’s gr. Nádasdy Fcrencz főispánsági beiktatása; országgyűlési munkála
tok Erdélyben; a’ hídépítési országos küldöttség határozati; gőzhajóink jövő hónapi pályázása; a’ vakok intézetére ügyelő megyei küldöttség nyilv. köszöne
té.) Portugália (országviszonyok; ministeri bizonytalanság ’s uj diadal.) Spanyolország (hadiviszonyok.; a’ barbastrovidéki ütközet részletei; az angol sereg új 
szegódsége.) Anglia (a’ király hanyatló élete; alsó ’s felsőházi munkálatok; vasárnapünneplés ’s a’ t.) Francziaország követházi munkálatok; Orleans hg beszé
de a’ király széki teremben Lupinhez. Németország. Elegy hir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A R -  ét E H  D É L Y 0  11 S Z Á G.
0  cs. kit-, felsége m. h. 20iki határozatában Serényi Aloiz 

gr. fogalmazó gyakornokot a’ m. kir. udv. kanczellariánál, a’ Dunán- 
inneni kerület díjtalan táblabirájavá nevezni méltóztatott.

A’ m. kir. ndv. kamra Liszy János mohácsi sóellenőrt, The- 
rezovatzra sóárnokká, Farkas János ottani ideiglenes mázsamestert 
ellenőrködő mázsamesterré ugyanott; továbbá Losonczy óloiz helybeli 
ideiglenes mázsást helyette ideig, mázsamesterré; ’s ennek helyébe 
ideig, mázsássá Machik Károly földvári sóplijtaőrt; Polczer Pál sel- 
meezi sópajtaőrt pedig pesti mázsássá nevezé.

O cs kir. felsége m. h. 2 án a’ m. kir. udv. kanczellária 
utján Varasd megye által, legfelsőbb tetszését nyilványiltatá Ebner 
László varasdi tanácsnoknak, ’s a’ fő- ’s leány- és zsidóiskola 
helybeli igazgatójának, azon számos érdemért, mellyet magának 
a’ varasdi iskolák ’s oktatás körül szerze.

B u d á n, a’ várban, a’ korona - kápolnában folyó h. 22ikén  
reggeli 9 órakor ment véghez Batthyányi Imre gr. koronaőr ün
nepélyes beiktatása ez’ uj fényes hivatalába, Keglevich Gábor gr. 
kamrai elnök ’s koronaőr által. Először is fölolvastaték ő fölségé- 
nek a’ kamrához intézett iktató parancsa, azután pedig a’ fönálló 
törvények értelmében kinevező levél ; mire Keglevich Gábor gr. 
szívható jeles beszédet tarta, megemlítvén abban a’ kinevezett gr. 1 8 0 4  
óla szerzett érdemeit. Következék a’ hitletétel, ’s a’ kulcsok átadatá- 
sa ; mit az uj koronaőr velős beszéddel fogadott; ki is ezután ré
gi szokás szerint, az épen őrködött korona-őrségi katonák által egy  
székben, sokszoros éljen kiállások közt háromszor magasra emelte- 
ték. Azután a’ koronaszökrény szokott helyére visszavitetvén, ’s az 
uj koronaőr, ki e’ fő-méltóságot viselők sorában 5 4-ik, elődeinek 
pecsétihez, saját pecsétét is odanyomván, az ünnep befejezteték; 
mellyre Keglevich Gábor gr. ’s koronaőr által adott fényes ebéd kö
vetkezett.

M o s o n y  megye f. h. 19én fényesen ünnepié Nádasdy Fe- 
rencz gr. főispán beiktatását. Már l 8 án számos küldöttség járult 
elébe Orozvárra, honnan esti (í órakor érkezének vissza Mosonvba. 
Tömérdek nép hullámzott szerte az utczákon, ’s a’ főispán az iskola 
gyermekek, 1 2  csinosan öltözött lyányka ’s egyenruhás polgárságtol 
zajos örömkiáltásokkal fogadtatva, tábori hangászat ’s ágyurobogás 
közt szállá ki kocsijából a’ megyeház előtt, hol Mosony ujab ’s 
több egyéb megye fényes küldöttsége állal üdvözölteték. A’ köznép 
számára egész ökröt sütöttek, magas állásokról bor özön e a’ viga
dók ivóedényibe, este pedig a’ várost pompásan kivilágiták, mit 
fényes tánczvigalom követe a’ város táneztermében. Másnap (19én)
9  órakor Juranics Antal győri püspök előszavalta után letevén es
küjét az uj főispán , táblabirákat neveze ’s egyéb tárgyakkal foglal
kozók. Végződvén a’ gyűlés, pompás hálamise ’s dús lakoma kö
vetkezét mintegy 3 0 0  személy számára.

S z e b e n b e n  elvégezvén m. h. 27ike ’s jun. 10-ke közt 
a’ KK és RR a’ hódolati oklevél ’s azt kisérő fölirás aláírását, az ország- 
gyűlési követek névjegyzékét ’s a’ jegyzőkönyvek nyomatása ’s ja
vítása iránti rendelkezést, a’ kir. terjeszlvények másik főtárgyára, 
a’ fő ’s diplomatái hivatalok betöltésére, mentek át, melly tárgyról 
az egyes nemzetek külön gyűléseiben is folyvást tanakodtak. Telje
sítvén az e’ tárgybeli rendelményeket, megkezdők a’ választást, ’s 
jun. 12én a’ kormányzói hivatalra, 14-én pedig az udv. kanczellá- 
réra választónak törvényszerüleg jelölteket. A’ kormányzói hivatalra 
szótöbbséget nyertek, katholikusok: Nopcsa Elek, a’RR. elnöke; Jó
sika János b. nyugalmazott gub. elnök; ’s Komis János gr. gub. 
alelnök. Helv. vallásnak: Rhédei Ádám gr. kir. tábla elnöke; Bánffy 
László b. országgyűlési követ ’s Teleki József gr. magy. udv. kan- 
czellariai tanácsnok. Ágoslaiak: scharbergi Bedeus József, érd. udv. 
kanczellaríai tanácsnok , straussenburgi Klein Dániel nyugalmazott 
gub. tanácsnok; s Conrad Mihály, számfeletti kincstári tanácsnok. 
Unitáriusok: Dániel E lek , főispán; Sala Samuel, kir. táb. it. mester, 
s Augustinovics Pál, gub. tanácsnok. Az udv. kanczelláréra pedig, 

katholikusok: Nopcsa Elek, RR. elnöke; Jósika Sámuel b. közöns. 
udv. kam. tanácsnok; s Bánffy József b. nyugalmazott gub. tanács
nok. Helv. vallásuak : Teleki József gr. m. udv. kanczellaríai tanács
nok; Kemény Ferencz b. országgyűlési követ; ’s Rhédei Ádám gr. 
kir. táblai elnök. Agostaiak: Bedeus József, mint fen ; Klein Dániel, 
mint fen; ’s Bruckenthal József b. fő országbiztos. Unitáriusok: Sala* 
Sámuel, kir. táblaiitélőmester, Augustinovics Pál, gub. tanácsnok; ’s 
Maurer Károly, kir. táblai közbiró. —  Siebenbürger Bothe.

A’ Pest ’s Buda közt építendő á l l ó  hid ügyében Vodjáner 
s társai állal az országos küldöttséghez nyújtott, az „Ismertető“ 25 

sz. megjelent ’s általunk is közlendő folyamodás fölvilágitására adjuk 
itt az érintett országos küldöttség munkálatai velünk közlött 
Jegyzőkönyvének hiv tartalmú kivonatát. —  1 8 3 7  jun. 9ikén

nm. gr. Batthyányi Imre koronaőr ’s b. t. tan. ’s a’ t. elnöksége 
alatti Isé ü l é s b e n ,  miután azt az elnök czélszerü beszéddel 
megnyitó , fölolvastatott ő cs. kir. főhgségének, az ország nádorá
nak, f. e. május 1 2 rül költ levele , mellynél fogva , minthogy a’ 
küldöttségi elnökséget, változó egészsége miatt személyesen nem 
viselheti, erre a’ t. gr. urat megkérni, ’s a’ küldöttség tagjainak
f. h. Sikára leendő meghivatását rendelni méltóztatott. Ennek foly
tában Széchenyi 1st. gr. szükséges tudomás végeit jelenté, hogy 
fóhg nádorunk a’ küldöttség munkálatit könnyitni kívánván, a’ 
Buda ’s Pest közt építendő állóhid iránti törvény kihirdetése után , 
a’ netalán beküldendő javaslatok ’s ajánlkozások rendezésére és 
előleg elkészítésére a’ n. gróf' elnöksége alatt egy fiókküldött- 
séget rendelt; azonban a’ dolognak több helyen ’s többfélekép 
nyilványossá tétele után sem nyujlatolt be akkorig olly vállalat, 
melly e’ íiókküldöltség összejövetét szükségessé tette volna. B e
mutató ezután az elnök ur b. Sina György f. e. m.hó 3ikán a’ föns. 
nádornak benyújtott első vállalkozati nyilatkozványát, mint szinte 
Vodjáner ’s fia által benyújtott ajánlatát is, mellyek fölolvasás után 
köziratra bocsáttatni rendellettek. A’ Il-ik f. h. 11 ikén tartott ülés
ben egy újabb ajánlat olvastaték föl szinte Vodjáner és társai neve 
alatt, melly közirat alá rendeltetvén, mielőtt a’ küldöttség a’ tanács
kozásinak alapul szolgálható b. Sina, továbbá Vodjáner és társai ajánlati
nak vizsgálatába bocsátkozott volna, néhány elvet előleg megállapítani 
vélt szükségesnek további sükeres haladhalás végett. Ugyanis 1) 
Mivel a’ rendkívüli munka végbevitelét különben is csak dologhoz 
értő, ’s tapasztalás és művészi tudomány szülte tulajdonokkal biró 
személyektül várhatni, ’s csak illyenek nyújthatnak valódi kezességet 
az országnak mind javaslataik létesíthetősége, mind művök állan
dósága felől: közakarattal változhatlanul megállapittaték, hogy a’ 
kérdéses hid fölépittetése csak olly művészre bizassék, ki már 
előbb valamelly hasonló nagy munkát tökéletességre hozván, ma
gát illy vállalat végbevitelére minden tekintetben alkalmasnak bizo
nyítóim ból önkényt következik, hogy az országos küldöttség által 
csak illy művészek tervei lesznek elfogadhatók. 2) Nem csak a’ 
küldöttség méltósága, de a’ fönálló törvény rendelése is úgy kí
vánván : a’ küldöttség semminemű pénz átvételébe vagy bármi módú 
kezelésébe áltáljában nem bocsátkozik. 3) Megkívánja a’ közjó 
tekintete, ’s különösen az országnak e’ küldöttségben helyzeti becses 
bizodalma, hogy a’ czélba vett hid-fölállításból minél csekélyebb 
teher háramoljék az ország lakosba, ’s igy a’ vállalkozóknak nyúj
tandó kedvezésekkel szoros kapcsolatban levő építési költségek a’ 
lehetőségig kiméltessenek. Ennélfogvást a’ vállalathoz járulást sen
kitől sem kivánja ugyan a’ küldöttség elzárni; mivel azonban szá
mos előre nem láthatott nehézség volna leküzdendő a’ vállalkozó 
részérül, ’s az építést megelőző készületekre véleményen túl nagy 
mennyiségű pénz leend fordítandó, minden biztosítás nélkül: hogy 
a’ vállalkozóknak csak némi ösztön nyujtassék is, elhatárzólag m eg
állapodott a’ küldöttség abban, hogy bárki legyen is a’ vállalko
zó , ha különben annak tervei alkalmasok, ’s föltételei a’ fönforgó 
körülményekhez képest elfogadhatók lennének, ezek, bármi szín 
alatt, árleverés útjára bocsáttatni nem fognak. 4  ̂ Az előforduló 
tárgyak iránt szokott mód szerint vezetendő jegyzőkönyv, helyben
hagyás után a’ küldöttség részére tüstint köziratra bocsáttatni, eg y 
szersmind a’ végett, hogy minden határozások a’ vállalkozók ’s 
egész közönség előtt tudva legyenek, ’s a’ szerint minden bal- 
magyarázati alkalom elhárittassék, irataival együtt kinyomatni ren
deltetik ; Széchenyi Istv. gr. ur a’ fönforgó tárgy előmozdításán tö
rekvő szándékának újabb bizonyságául a’ nyomtatási költségek 
viselését nagylelküleg elvállalván. —  A’ 12ikén tartott Illik ü l é s 
b e n  vizsgálat ’s vita alá véteték b. Sina ajánlata, mellyre a’ kül
döttség következőleg határozott: A ’ bévezetésre. Tökéletes öszhang- 
zásban lévén a’ bevezetés tartalma e’ küldöttség azon elvével, 
hogy a’ vállalat végbevitelét csak ollyanok vezérelhessék, kik illy 
nagyszerű ’s mindenkép sikerült müvet már létesítettek: e z , e ’ 
részben tökéletesen elfogadtatik ; a’ vállalkozó által kivánt elsőbb
ségi biztosításra nézve azonban kijelenti a’ küldöttség , hogy előre 
meghatározott elveinél fogva másoknak a’ vállalathoz járulását 
semmi esetre ki nem zárhatván : illy értelemben b. Tinának el
sőbbséget nem ajállhat; de figyelmezve arra, hogy a’ vállalkozó ur 
e ’ közérdekű tárgy előmozdításához hazafiul buzgósággal legelőbb 
járult; tekintvén egyszersmind annak illy vállalathoz megkívántaid 
összeköttetésit és személyes hitelét, úgy szinte e ’ nehéz vállalat 
vitelére nyilatkoztából kitűnő elhatározott szándékát: kész őt biz- 
tositni arrul, hogy a’ mennyiben tervei ’s föltételei másokéival egy
enlőségben fognak állani, ez esetre neki mindenek fölött elsősége 
leend. Mi az ígért kötelezéseket illeti; az első , mennyiben az 
törvény értelmével is m egegyező, elfogadtatik, magában is értetvén,
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hogy e* részben a1 megkivánlató tervek előterjesztése elváratik. A’ 
másodikra biztosan reiuélli e’ küldöttség , hogy a’ két várost illető 
kárpótlásra nézve, a’ vállalkozó ur annak idejében olly elfogad
ható javaslatokat teend, mellyek szerint e ’ tárgy, hacsak lehet, 
barátságosan el fog végeztetni. A’ 3ik pont, a’ mennyire az ab
ban érintett gátok fölállittatása, a’ czélba vett épitést vezérlendő 
művészek ítélete szerint szükséges: elfogadtatik ; úgy szinte jóvá- 
liagyatik a’ 4ik pont is. Az *Tik pont elhatározása akkorra ha- 
lasztatik, midőn a’ vállalkozókkal végegyezés fog köttetni. Mivel 
egyébiránt ez alkalommal Széchenyi ístv. gr. kinyilatkoztató, hogy 
b. Sina a’ kibocsátandó részvényeknek nem csak harmadát, hanem 
felét, sőt még többet is kész az ország lakccinak szabad vásár
lásul hagyni: e’ nyilatkozlatás addig is szives érzéssel fogadtat
ván, Túljegyeztelek. Mi továbbá a’ kívánt kedvezéseket illeti: az 
1 ső pontra: ámbár az ország törvényébe ütköző nem volna, ha a’ 
vállalkozó által jegyzékbe foglaltan közlőit hidvám megállapiltatnék, 
mégis, annak meghatározása nemcsak az országot, de magát a' 
vállalkozót is közelebbről érdekelvén: a’ küldöttség legbiztosabban 
akkorra halasztandónak véli megállapittatását, midőn az illető ter
vek, számolatok ’s egyéb adatok együtt lévén, végső egyezkedés 
köttetik. A’ 2ik pont, azon vélekedésnél fogva, hogy az ország 
igazgatása ’s illető törvényhatóságok részérül kikötött segély csak a’ 
megállapított vám beszedésére, ’s a’ hídon föntartandó rendre ter
jedhet, elfogadtatik. A’ 3ik pont elfogadhalása az orsz. küldöttség 
halalomkörén tulmenvén, -ez iránt a’ vállalkozó ur a’ legfelsőbb 
kormányszékhez utasittatik, bizonyossá tétetvén egysersmind, hogy 
kivánata annak idejében ajálltatni ’s pártoltalni fog. A’ 4ik pontra 
az ország fönálló törvénye, név szerint a’ II 11. HO ez. e’ részben 
világosan rendelkezvén, a’ mennyiben a’ vállalkozó ur kívánsága 
ezen túl nem terjed , elfogadtatik. As fékre ; Meg van ugyan ar
ról győződve a’ küldöttség, mikép az osztó igazság szabályai sze
rint a’ két kir. város nem követelheti, hogy azon telkek, mely- 
íyek most a’ Duna árjaiban rendszerinti vízálláskor rejtekeznek, 
a két part fellöltése által azonban szárazzá lennének, minden teher 
nélkül bírásába szabjanak; a’ mennyiben mindazáltal a’ vállalko
zó kívánsága a’ tulajdoni joggal összeütközni látszanék, de külön
ben is a Duna szabályozásával ’s egyéb számos körülménnyel 
kapcsolatban áll : a’ küldöttség legbiztosab nak Ítéli e ’ tárgynak ak
korra halasztását, midőn a’ két várossali értekezés következésiben, 
egy részről annak kárpótlása, más részről pedig haszonnövekedé
se illő tekintetbe vétethetvén, mind ezek egyezési tárgyul szolgá- 
landnak. A’ 6 ikra. Az eddig kijelentett elvek szerint világos , hogy 
a’ kikötendő évek száma is csupán akkor határozlathatik m eg , mi
dőn már a’ tervek ’s egyéb adatok kéznél lesznek. Bizonyossá teszi 
azonban a küldöttség a’ vállalkozó urat, hogy akkor a’ vállalat 
terhes voltát méltánylani , ’s az évek számát a’ körülményekhez 
képest igazságosan fogja elhatározni. —  Végre az ajánlat befejezé
sére nézve hálás érzettel értvén a’ küldöttség Széchenyi grófiul , 
hogy b. Sina az élőmunkák költségeit még a’ vállalat nem sikerű- ' 
lése esetében is kész leend egészen sajáljábul viselni; ezen érzelme 
nyiiványitása mellett arra kéri a7 vállalkozó b. urat, hogy az előbo- 
esátottak szerint az előmunkálatokhoz kezdvén, a’ szükséges terveket, 
ha lehet, még e’ télen, vagy legfölebb jövő tavaszig benyújtani ne tér- 
heltessák. A’ 14kén tartott 4dik ülésben fölolvastattak Vodjaner és tár
sainak már a’ múlt ülésekben benyújtott nyilatkozásai, mint szinte egy 
ez alkalommal benyújtott figyelmeztetése is, mellyek következtében az 
ügyeleggenyilványossá tett voltárul hivatkozás történt egy külön német 
munkácskára , melly 1 SS 6 ban jött ki, meg az Allgem. Ztng. múlt 
észt. jul. 19ki rendkívüli toldalékára, úgy szinte lapjaink múlt évi jun. 
l öki  és a’ pesti kereskedői németujsáj múlt évi 54ik számára. A5 
mérkőzést (concurrenlia) illetőleg pedig megjegyezteték, hogy a’ 
fölidézett törv. czikk 5 szakasza ezt nem köti ki, sőt hogy illy 
vállalat árcsökkentés utján nem is létesíthető ; egyébiránt a’ vállal
kozástól senki nem tilalmazhatván, ez által a’ törvénynek elégség  
van t-üve. Az előleg kibocsátandó részvények iránti rendelkezést a’ 
részvényesekre hagyja a’kiküldöttség. A’ társaságnak azelőleges költ
ségek födözesere telt penzajanlatot kedvesen veszi a’ társaság, de 
megújítja előbbi elvét, mi szerint kész pénzek kezelésébe avatkoz
ni nem kiván; biztosítja azonban a’ vállalatra ajánlkozó társaságot, 
hogy ha terveik a magokat jelentő egyéb vállalkozókénál kedvezőb
bek lesznek; az, a’ vállalat elnyerésére bizton számot tarthat. E ’ sze
rint nincs egyéb hátra, mint hogy a’ társaság, ajánlatához képest 
az előleges munkákhoz fogván, terveit ’s egyéb adatait, ha lehet 
meg a télen, vagy legfölebb jövő tavaszig bemutassa. Végre je
lenté Széchenyi gr ., hogy több egyes személy által készített ter
vet küldött legyen át ő íhgségea’ nádor, mellyek azonban, részint mert 
létesítésükre előleges költség kívántatik, részint mivel ollyanoktul 
származnak , kik még hasonló nagyszerű munkát nem végezlek: el- 
fogadhatlanoknak nyilványitlattak; egyszersmind a’ tulajdonosoknak 
köszönet mellett visszaküldetni rendeltelvén. A’ 1 fikán tartott Vdik 
s utolsó ülésben a’ napi díjak iránti rendelések közölletvén , ’s a’ 

küldöltségi jegyzőkönyv olvastatván föl és hitelesíttetvén m e g , az 
ülés szétoszlott.

p e s t i  n e m z e t i  C a s i n o  e’ folyó hónap 4 én tartotta 
idei nyári köz-gyülését, Földváry La jos cs. kam. úr elnöksége alatt, az 
ország minden részeiből összesereglelt számos tag’ jelenlétében. 
Az igazgatóságnak az intézel’ állapotáról tett jelentéséből örömmel 
érté a gyülekezet, hogy mind a’ tagok’ száma folyvást szaporo
dik , m elly, az e ’ közgyűléskor választott öt uj tagol is beértve,

már 5 j 2re megy; mind az intézet’ gyümölcsöző tőpénzei ismét u j 
gyarapodást nyertek, miután az ujdonan szerzett 15 gőzhajó-rész
vényért, mellyekkel egyetemben a’ Casino már most 3 0  illyes rész
vényt bir, múlt május hónapban fizettetett le 7 5 0 0  pengő forint.

G ő z ös i n k jövő júliusban következő napokon indulandnak 
álloinásikról: N á d o r ,  42 lóerejü, kapitányba Bozzo Virgilio, B ecs
ből Pozsonyba s’ Pestre egy nap alatt: 4. 10. 16. 22 ’s 28kán ; 
Pestről Pozsonyba’s Bécsbe: 6 . 12. 18. 24 ’s 30kán. Á r p á d ,  8 0  
lóerejü, kap. Pohl J. Bécsbül Pozsonyba ’s Pestre egy nap alatt; in
dulásit utóbbi körülmények határozandják. Z r inyi ,  8 0  lóerejü, kap. 
May r F., Pestről Zimonyba ’s Drenkovára: 11 ’s 2lián; Zimonybul 
Pestre: 5. 1 7 . ’s 29én; Drenkovárul Zimonyba: 3. 15  ’s 27kén.
I. F e r e  n c z ,  6 0  lóerejü, kap. Ferro 1)., Pestről Zimonyba ’s Dren
kovára: 5r 17. ’s 29kén; Zimonybul Pestre: 11. ’s 23kán; Dren
kovárul Zimonyba: 9. ’s 2 ién . A r g ó ,  5 0  lóerejü; Szkela Glado- 
várul Galaczba : 10. ’s 22kén; Galaczrul Szkela-Gladovára: 3 . 1 5 .  
s 27én. P a n n ó n i a ,  36  lóerejü, kap. Martinuzzi G. A ., Szkela- 
Gladovárul Galaczba: 4. l ö . ’s 28ánGalaczbul Szkela-Gladovára: 8 .
’s 20án. V. F e r d i n a n d ,  1 0 0  lóerejü, kap. Everson John T .; 
Galaczbul Konstanlinápolyba: 8 . ’s 20án ; Konstantinápolybul Ga- 
iaczba: 3. 15 . ’s 27én* AI á r i a D o r o t h e a ,  7 0  lóerejü, kap. Cli- 
cian János; Konstantinápolybul Smyrnába és Smyrnábul Konstanti- 
nápolyba, helenkint egyszer. M e t t e r n i c h  K e l e m e n  h g ,  1 4 0  
lóerejü, kap. Ford Wynn Benjamin , Kostantinápolybul Trapezunt- 
ha, ’s Trapezuntból Konstantinápolyba, minden 1 4  napban. —

Lelesz (Zemplényben)jun. tő én : f. hó 1 2kén a’ leányvári 
révben összesereglett bodrogközi népnek a’ kisvárdai vasárul bonjába 
törekvő egyik része a’még kötve veszteglő hidassal együtt (komp) az 
áradt Tiszába sülyedt. A’ hidas főleg bátyus,(molyós vagy zajdás) kétne- 
mü személylyel vala tömve, ’s azok közt még néhány szarvasmarha is 
szoronga, ’s tüslint mellékes arányban a’ szerencsétlenekkel egyrütt viz 
alá bukott. Sok ugyan, ki a’ parthoz közelebb esett, nem kevés 
kárával (mert ki köpönyegét, ki gubáját veszté oda a’ bele kap- 
kodíakkal ) kimenekvék, de sok (mert nem tudni hányban), a’ viz- 
ben halva maradt, egy asszonyt kivéve Bély b ö l, ki hátára kötött 
zajdája segédével a’ viz felületén libegve az egyetlenegy csolnakocs- 
Uába, melly a’ part vidékén találtathaték., fölvétetett; de fájdalom! 
még a’ parton kétszer tátogott ’s örökre elszenderült. Ezen kívül 
6 . személyt halva leltek meg övéik, a’ többi vizbe fultakat keresik 
maiglan. Az örömteíen élet, melly mind a’ vizben küzdők helyze
t e , mind a’ parton állók zavargási által olly élénk-visszásán mutat- 
kozék, lerajzolhatallan; midőn egy apa’s anya két leányával, egy em
ber nőjével; ismét egy fiatal házaspár, kikről bizonyost tudhatni, a’ 
folyam mélyéből semmikép sem vergődhetek ki. Ez t. i. összekö
tött vett két tulkának szarvába kapaszkodott, a' hátán végig nyújtózott, 
kétes élete fonalát ketté vágatni nem könnyen engedvén. De Iná
ban ! a’ híg sírba kelle szállnia. A’ parton sűrű jajgatás és sikoltás 
hallatott. Egy férj hitvesét vízbe fuldokolva veczkendeni látván aléltan 
összerogyolt.

MuU h. 15  én tárták Zágrábban, Allngovieh Sándor el
hunyt megyés püspökért a’ gyásztiszlelkedést. Osegovich Imre, 
segniai püspök végzé, fényes egyházi szolgálat mellett, az ájtatos 
szertartást, inellyre Zágrábban lakó minden tiszviselő, katonaság 
és számos minden rendű nép, megjelent.. A’ helybeli hangász
egyesület, több műkedvelőtől segiltetve, Mozart hires gyászmisé- 
jé l, meglepő pontossággal adá, mi nem kis mértékben öregbilé 
az ünnepély nagyszerű hatását.

A’ V ak ok  pesti Intézetére figyelő megyei küldöttség köz tudo
másra juttatja, hogy az Elsrerihauseni uradalomnak közelebbi sorslmzással 
lett kijálszatásakor, az érdeklett jószág beváltásául határozott SOOezer vál
tó forintot nyert nemes Pest vármegyei katonai biztos Pajor Antal in
tőbb az emberiség javát előmozdító ’s -tOezer váltó forintot haladó ada
kozásin felül, ez Intézetről sem feledkezvén, azt 1000 váltó forint
tal nagyiéi kü leg megajándékozta, kedves kötelességének isméri az ér
deklelt küldöttség azért Pajor Antal urnák, szives köszönetét a' Haza 
előtt kijelenteni. Pesten június l8án 183-7.

P O R T U G Á L  I A.
Lissabon! hírek szerint múlt h. 27rül , minthogy a’ ki

rályné által meghízott kormányszemélyekbül egysem  mert kabinet-ala
kításhoz fogni: Passos egy névjegyzékét nyujlá a' királyné éli be 
olly embereknek, kik, véleménye szerint, alkalmasok volnának minis- 
lerségre. Ennék következtében olly hir kezde szállongni, hogy  
$a da Bandeira hadminister marad , Jósé Passos , a’ mostani mi- 
nisterelnök testvére , ki eddig pénzügyministerségi országos titok- 
nok vala, belügyminister leend, Anselmo Braamcamp a’ pénzügy 
igazgatását veendi magára, Diaz d’ Oliveira az igazságszolgáltatás, Bi- 
beira Sabrosa pedig a’ külügyek tárczáját vállalandja föl. Úgy lát
szik azonban, hogy e’ férjfiakat még meg sem kérdezék: valljon 
elfogadandják e a’ nekik szánt polezokat? Minden esetre igen fur
csa dolog lenne, ha másodízben a’ föllengősdi vagyis túlzó szabad- 
elmü párt férliai jutnak kormányra, különösen pedig olly férfiú, 
ki orgyilkosságért is volt már bebörtönözve. Ez visconde de llibe- 
ira Sabrosa, más néven Pinto Pizarro , ki 1826ban egy franczia 
sebészt , ki általa megbántaték , ’s ki őt e* miatt bajvivásra szóli- 
tá , a’ színházból kimentekor orozva átdöfött, ’s minthogy tetten ka
palék, egy ideig fogva ült, de vádlókép senki meg nem jelem én, 
ismét szabadon bocsáttatott. —  A ’ közben, mig a’ ministerségalaki- 
liásí ügy imigy ingadoz, az előbbi ministeriurn diadalmakat sze 
rez magának *’ eorlesülésben. így  legközelebb Gorjao követnek



vasárnap a’ lovakat semmi egyébre nem szabad használni, mint az 
egyházba kocsizásra; ’s bog) a’ hajóknak e’ napon a’ révből kifutás 
liltassék meg. 1‘lumptree ajánlotta a’ másodszori felolvasást, a’ tör
vényjavaslatot az ó frigy (testamentum) rendelésivel 's névszerint J e 
remiás XVIlik fejezete lilik ’s k. verseivel támogatván. Roebuck azt 
válaszold , hogy az uj leslamenlomban egyetlen hely sincs, inelly 
a’ vasárnap külső megüllését kívánná; ha ezt az ó testamentumra kí
vánják építeni, akkor itt meg nem állapodhatni, hanem kövelke- 
zékesen valamennyi zsidó szertartási rendszabályt megállónak kell 
tekinteni, ’s. a’, t. Sandon lord támogató az indítványt, mondván , 
hogy kell bizonyos meghalárzott nyugnapnak len n i, mellyen val
lásos gyűlés és isteni szolgálat gyakoroltassák. A’ többi szónok 
közt W akley ur m egjegyzé, hogy a’ törvényjavaslat a’ cselédségen, 
melly valóban el van nyomva, nem segít, azokat pedig, kik a’ va
sárnapot mint nyugnapot óhajtják használni, abban gátolja; vasárnap 
az örömet akarják meggátolni, nem pedig a’ népet jobbá tenni. Ward 
oda fejezé ki nézetéi, miképen a’ vasárnap m egüllését legsükere- 
sebben eszközölhetni, ha az egész dolgot a’ nyilványos vélemény 
hatalmára ’s a’ papság befolyására bízzák. Erre a’ másodszori felol
vasást m ég is 1 1 0  szóval 6 6  ellen elfogadók. E ’ többség közt szá
mos volt ollyan, ki methodista megbízója iránti tekintetből szavazott 
így ; de az egyes czikkek vitatásakor majd azután mind kilörlendik azt, 
mi egyébre czélozna, mint hogy vasárnapon a’ kereskedés ’s kéz- 
mü-gyakorlás ne engedtessék meg, úgy hogy majd A. Agnews az így 
megcsonkított ’s bénított törvényjavaslatot végre maga is vissza fog
ja  venni.

A’ felsőház junius 9iki ülésében a’ ministerium uj csapóst 
szenvede. Tudjuk, hogy a’ ház nagy többsége az irlandi hatósági tör
vényjavaslat vitáját jun. 9 re halasztó, mivel Wellington kifejezése 
szerint be akarja a’ ház várni, milly bélyeget visel ama’ más kél 
szinte Irland állapot ját érdeklő rendszabály, ’s miilyen leszen sorsuk. 
Jun. Okén azonban Lyndhurst lord azt nyilványitá, hogy mivel ama’ 
két más törvényjavaslat niég nem terjesztetett a’ ház e lé , a’ fen- 
forgó indítvány julius iíig leendő isméti elhalasztatását javasolja. A’ 
lord világosan kimondó, bogy ezen elhalasztás egy a’ félrevetéssel,
’s azért várták a' ministerek leköszönését. M elbourne lord hatalma
san kikelt ezen isméti elhalasztás, ’s a’ jo g  ezen világos m egtaga
dása ellen, úgy szinte azon ólalom ellen is, mellyet a’ roszaknak is
m ért testületeknek nyújtanak. Okait meg nem hallgatók, ’s a’ ház 
1 1 9  szóval 8 0  ellen elfogadá Lyndhurst indítványát.

A’ király betegsége az utolsó napokbeli kedvező tudósítások 
után váratlanul ’s nyugtalanítólag m egfordult, ámbár a’ londoni lapok 
tartózkodva nyilatkoznak felőle. A ’ Courier azt mondja: „0  hű sé
gének kedden rósz éje volt. Mind a’ két szolgálattevő orvos Wind- 
sorba hivatott; azonban nem hallottuk ő fölsége állapotja roszabbra 
változtál.“ A ’ Times aggódik, bogy ,,a’ királynak a’ W indsorkaslély- 
ból Brightonba szándéklott átköltözése elmaradandó Gallignani Mes
senger« igy i r : „M agányos leveleink szerint a’ király állapotjárói 
mindenféle hírek szárnyalnak a’ szokott túlzásokkal, mindazáltal még 
a ’ legjobban értesilelt körökben is némi félelmet mutalnak, melly 
nem annyira a’ betegség minőségén , mint ő fölsége élemül! korán 
alapul. 0  fölsége most 72- ik  évében van, melly korban bármelly testi 
szenvedés eléggé fontos az angol népnek valamennyi osztályú, 
mollyeknél a* király népszerűséggel b ír, a’ kimenetel végett aggó
dásba ejteni.“ Ennek következésében a’ pénzkelet alább is szállói?. 
A ’ hírlapok, mellyek eddig a’ W indsor Express megnyugtató bi
zonyításival megel gültek, nem titkolják többé, hogy l \  . Vilmos 
állapotja nagy mértékben aggasztó. A* Spectator nem rég említett 
czélzása, hogy a’ király ugyanazon betegségben sinylik, mellyben 
IV. György meghalt, t. i. mellvizkórságban, a’ M. Post ellenmondása 
daczára is nagyon valósult, ’s azon pillantásban, midőn ezt Írjuk, 
az ősz király tán már őseihez is költözött. Pedig a’ mostani körül
mények k ö z t, midőn a’ whigkormány a’ szélső pártok sürgetése, • 
közt naponként e rő t’s tért veszt, ’s a’ trónörökös, egy asszony, a’ 
kiskorúságból csak kevés nap elölt lépett ki, világos, hogy az an
gol király halálával igen magas politikai fontosság van összekapcsolva. 
A’ londoni lapok e ’ tekintetben különfélekép írnak, névszerint a’ 
M. Post igy: „Fájdalommal értjük, hogy ö föls. egészsége élénk ag
godalmat kezd támasztani, nem annyira a’ je lenségek  szembeötlése 
m iatt, mint azért, mert a’ gyógyítás súlyosult. —  A’ király va
lamivel erősb bajostromnak alig fogna ellenállhatni. M ég eddig nem 
hisszük u g y an , hogy a’ jelenségek veszélyes bélyegüek, hacsak 
ama’ gyengeséget nem tekintjük, melly ol’yan kortól, mint ő hű
ségéé, elválhatlan. Azonban nem akarunk előleg ijesztgetni, de szük
ségesnek tartjuk, hogy mától fogva ő fölsége bű alattvalóji napon
ként hivatalos hirlemény által értesittessenek mikép létéről. A ’ ki
rályt egész éjen át heves köhögés zaklató; azonban még tegnap 
reggel H erbert Taylorral dolgozhatott.“ Jun. 9e reggelén , mint 
a’ lapok m egegyezőleg említik, az egész város teli volt azon h ír
re l ,  hogy a’ király m eghalt, és számos em ber tódult a’ M ansion- 
house felé a’ lordmayortul az igazságot megtudni. Délután 3órakor 
igy ir a1 S u n : „E gy  küldöncz, ki W indsort ló rakor hagyáel, azon 
örvendetes hirt hozá, „hogy o föls. ma reggel jobban érzé magát.“ 
Félóra előtt érkezett meg Windsorból Kensington palotába Argyle 
hg, a’ király lord főudvarnoka, és Albemarle gróf azon hírrel, hogy 
a’ király könnyebben van ugyan, de nem sokkal.“ Estve 7 órakor, 
(a’ Sun 2ik kiadásában): „A ’windsori utolsó tudósfások szerint ő föls. 
ma délután is szintazon kétes állapotban van, mint miilyenben 
reggel volt. A ’ jelenségek épen nem kedvezők.“ A’ Courier szint*

azon indítványa fordult e lő : nyilatkoztassa ki a’ cortes a’ ministerség 
viselete iránti rosszalását, mivel ez Algarbia ’s ennek vidéké iránt 
neki engedett önhatalom miképen történt használatárul még eddig 
nem szám olt, és szólítsa föl a’ m inistereket, adják egyszers
mind okát ez elmulasztásnak. A’ ministerek erre fönhangon azt ki
rónák , hogy ellenök egyenes vád indittassék, „Olly m inisterség, 
mint a’ m iénk , úgymond Passos, nem fogad el nag) le lküséget; 
nyilványos vádat kíván ; ha a’ ministerek a’ törvényeknek eleget nem 
tő n ek , vádoltassanak he a’ főtör\ényszék e lő tt, hogy megbüntet- 
tessenek.“ E ’ m erészfölszólitásnak az lett következése, hogy Gor- 
jao indítványa majd egyértelm üleg , három szó pártolása ellené
ben , félrevetteték.

S P A N Y O L O R S Z Á  G.
A’ hadsereg Barbastro-vidéki ellenséges mozgalmiéul , illy 

körülményes tudósítások érkeztek Rayonnebul, jun. 7 rü l: F. h. 2án 
reggel egy lovagszázadot külde ki d. Carlos Rarbastrobul megvizs
gálás végett: ha lehetséges e a’ Cincán átmenni. K’ lovagszázadot 
megtámodá a’ Cinea bal partján fölállított christinói osztály , ’s visz. 
szaüzé Rarbastroba; Őikán az egész cariosi hadsereg kiindult a’ vá
rosból , ’s megszálló a’ vidéket, hol Oraa csakhamar meg is tá- 
modá. A z  ütközet élénken, ’s mindkét részrül bajnoki elszántság
gal folyt 5 a’ earlosiak azonban végre mégis kinszeritve voltak a’vá
rosba visszavonulni, hol már Oraa tábornok az ulczákon nem aka
ró többé folytatni a’ csatázást. Megszálló tehát még azonnap a’ 
Barbastro és »Saragossa közti hegyeket , ’s ólgyutelepeket hánya- 
ta rajtuk. Az elesett earlosiak száma 2  —  3 e z e r; a ’ christinóké 
8 0 0 —  e z e r ,  kik közt van a’ jeles Conrad osztólynok is. A’ Cin
cán átmenni törekvéskor sok cariosi lovagot elsodrott a’ sebes m‘z. 
3ikán annyira előnyomultak a’ christinók kém csapati, hogy szinte 
e város közepéig jutottak , ’s ottan megtelepedni is szándékoztak. 
A ’ fó tábornok azonban nem en g ed é , hogy sokáig e’ veszélyes 
helyzetben maradjanak, ’s visszatérést parancsolt nekik. Ekkor ül
dözőbe akarók őket venni a’ earlosiak, de a’ jobbrul ’s balról föl
állított lovasság elszakaszlá őket egymástul, mire iszonyú m észár
lás következett.—  A’ earlosiak azonban utóbb mégis találtak alkal
mat a’ varosból ’s vidékéről, ujabbi bántalom nélkül, elosonni. F el
s ő -A rragoniában zászlóaljakba gyűlnek össze a’ királyné ügye vé
delmére fegyvert fogott lakosok.

A’ mondott 3ki, Barbastro vidéki, ütközetrül eg y  illy az előbbi
ekkel ellenkező tudósítást közöl a’ Gazette de France: „D. Carlos óén 
ment át a’ Cincán, F.stellanál. A’ 3iki ütközet igen szerencsétlen volt 
a1 ehristinókra nézve. Oraa többet veszteit sebesültekben ’s holtakban 
4  ezer embernél. A’ cariosi Iwvasság szörnyű pusztítást tön a’ christi
nók csapatai közt.E' közleményünket tel jesen megerősítik Saragossá- 
bol érkezett egyéb levelek. Az algieri segédsereg ugy tönkre jutott, 
hogy alig maradt még belőle 3 0 0  ember, kik Saragossóba meneked- 
lek, :s innét vissza akarnak térni Francziaországba. Yillapadierna osz
tálya egészen szétrobbant. Oraa elfogató e’ tábornokot. Alsóarragoni- 
ában az egész nép fegy vert ragad jogszerinti királya (e’ tudósítás itt 
1). Carlosl érti) mellett.“ Mellyik tudósításban fekszik több valószínű
ség : könnyen átláthatni. Aem titkolható azonban a’ baski tarto
mányok ujabbi fegyverfogása , kiknek hódolata csak addig tartott, 
míg D. Carlos Arragoniába nyomultárul bizonyosakká lettek. A ’ 
cariosi junta ismét helyre állíttatván, Garagarában foglalt székel, 
's  parancsot ada uj gueríllacsoportok alakítására, mellyeknek száma 
legalább is 1 2, mindenikben periig S200 fegyveres legyen. E ’ cso
portok fő feladása az leend, hogy a’ christinói hadvezérek fi
g y e lm ét’s erejét külön irányra osszák,’s az erőegyitést meggátolják.

A’ madridi kormány uj szerződésre lépett az angol segéd
sereggel , mi szerint az még egy évi szolgálatra kötelezi magát olly 
föltétellel, hogy minden gyalog altiszt 5 tallért, a’ lovasságnál 
pedig 6 tallér foglalópénzt kap, a’ szolgálatidő után pedig még tiszt
sége szerint arányzolt jutalomrul biztosittatik ; különben majd egészen 
az előbbi föltételek állnak, azon kikötés járulván még hozzá, hogy 
ha díjuk egy egész évnegyedig íizelellen maradna: egész kötele
zettségük felbomlik. A’ kormány egyszersmind 1 0 0  ezer belhoni 
fegyverest rendelt kiállítani.

A N G L I A.
A’ felsöházban jun. 6-án Ellenborough lord megkérte Den

man lordot: venné azon indítványát vissza, mellyet az alsóháznak 
az alsóházi vitatások szabaditékos nyomtatója nemfelelősségét 
tárgyszó végzete miatt tenni szándékozott, vagy legalább fontolná 
m eg azt előbb még bővebben, mivel az alsóház sem nem tanács
kozott még az iránt a’ lordokkal, sem a’ szerint nem cselekvék. 
Richmond hasonló véleményű volt, hogy az indítványt most el kell 
halasztani, addig legalább, mig az alsóház e’ végzetre nézve vala- 
melly lépést tenni fog, ’s mivel Lyndhurst lord is szintúgy véleke- 
dék, Denman lord végre megegyezett az elhalasztásban. Az alsó
házban ugyan e' napon jelenté a’ speaker, mikép Broadwood ur , 
hi a’ tory részről líridgewnlerban nem rég parliamenttaggá válasz
tatott, ’s kinek m egválasztatását, mint sikeretlent, megtámadák, mi
vel részire a’ toryk számos megvesztegetést követtek el, jelentést 
tön neki, hogy választatását versenytársa, a’ szabadelmü párt jelöltje 
Sheridan kérelme ellen védeni nem fogja, azaz: hogy parliament- 
helyéröl lem ond, m elly jelentést a’ ház ministeri oldala hangos 
kaczajjal fogadott.

Az alsóházban jun. 7kén Andrew Agnew s vasárnap iránti 
törvényjavaslata másodszori felolvasása forga vitában. A ’ javaslat ez
úttal szigorúbb , mint az előbbiek ; így például azt határozza, hogy
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azt jelenti. A’ Standard pedig azt beszéli, hogy Cumberland hg reg
gel négy órakor egy lovas által Windsor kastélyba hivaték, ’s azonnal 
el is sietett oda. Ugyané’ lap 2ik kiadásban ezt írja : ,,Délután ötöd- 
félkor : Mintegy harmadfél órakor délulán valamivel jobban érzé ma
gát ő föls., ’s a’ pillantásnyi veszély félelme, melly az éjen át ’s 
még reggel is nagy mértékben meg vala, nagy részben elenyészett. 
Bizonyítják, hogy Chambers dr visszatérhetett Londonba.“ —  Azt 
hitték, a’ király állapotja junius 9én némi kérdésekre fog a’ par- 
liamentben aikalmat nyújtani, mi azonban nem történt. —  London, 
jun. 9kén. A’ windsori hirek szomorúan hangzanak. A’ király mell- 
vizkorságban szenved, melly olly annyira elhatalmazott már, hogy 
közhiedelem szerint e ’ napot alig élendi túl. Sőt ma reggel óta olly 
hirek is szárnyaltak, hogy valóban meghalt, mi azonban nem igaz. 
Fájdalom! én már Í 4  nap előtt is emiitém , hogy a’ király gyakran 
érintett betegeskedései nagyobb fontosságúak, mint közönségesen  
hivék. —  London, jun. 9 é n , éjjel 11 órakor: A’ kedvezőbben 
hangzó windsori tudósítások daczára még a’legjobban értesített körök
ben is közönségesen hiszik, hogy kevés, vagy semmi remény 
sincs többé a’ király felgyógyulásához. Mondják, az egyházi legfőbb 
méltóságok egyike, ki ő felségéhez bocsáttatott, így nyilatkozott 
legyen. Egy hírnök épen most hoz sürgönyöket Windsorból, Mel
bourne lordhoz; tartalmok bal,’s ujlag ő felségének már megtörténi 
halálát emlegetik , mi azonban e ’ hírért nem kezeskedünk.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ követházban jun. 7kén a* nyilványos oktatás költségei- 

rül tartott általányos vitakor , de Tracy ur keményen kikelt, több 
év ótai szokása szerint, a’ régi nyelvek ’s főleg a’ régi történet m eg
választás nélküli használása ellen, azt állítván , hogy a’ leggyülöl- 
ségesb gonosztévők is a’ régi történetből szedék fanjaikat. Egyszers
mind azt óhajtaná, hogy természettudományi tanulmányok, ’s élőnyel
vek foglalnák el azon hely nagy részét, melly most a’ régi nyel
vekre fordíltatik. Auguis, a’ kamra tetszésétől kalauzolva, megfelelt 
de Tracy állításira, mennyire azok a’régi történeteket érdeklék.’sa’t.

A’ kövelházban jun. 8 án a’ nyilványos oktatás költségei vitáját 
végzék. A’ literatúrai munkákra tűzött aláírások tétele alatt gán
csolta Isambert az előbbi minister iumot, hogy bizonyos Panthéon 
litcraire nevű, ’s füzetekben megjelenő munkára, melly nem egyéb, 
mint régi müvek isméti kiadatása, mellyeket olcsó áron mindenütt 
megkaphatni, 2 0 0  ezer frankot irt alá. A ’ kiadó Girardin, a’ negy
ven frankos la Presse nevű lap kiadója , ugyanaz , ki bajvivásban 
Carreí Armandot halálosan megsebesítő. Ez aláírás úgy tekinteték, 
mint eszköz, melly által a’ doctrinaire minisierium Girardin urat 
részire megnyerő. Erre Guizot m egjegyzé, hogy e’ pénz nem 
egyszerre fizettetik ki, hanem hét éves részletben, ’s a’ megszer
zés czélja, hogy az e’ gyűjteményben foglalt jó munkák a’ nyil
ványos könyvtárak közt osztassanak fö l.— Jun. 9-iki ülésben a’ ta
nács elnöke azon fontos tudósítást tette, hogy Bugeaud tábornok 
e g y , utasítási parancsra épített, szerződést kötött Abd- e l - Ká 
derrel , mellynek föltételt közelebb még elő nem adhatja. Egy
szersmind Dugabé követ azon megjegyzésére, mintha Anglia Spa
nyolországgal Francziaorszagra nézve káros kereskedési szerződést 
kötött volna, azt válaszolá, hogy semmi illyes szerződés nem létez, 
’s ha létezne is, a’ kormány nem engedné m eg, hogy Franczia- 
ország az által károsuljon. Erre a’ belminister 2 0 0  ezer franknyi 
rendkívüli hitelt kívánt a’ júliusi ünnepekre. Az afrikai rendkívüli 
hitelek vitájában. Desjobert és Baude alkalmat nyertek az eddigi 
afrikai parancsnokokat kegyetlenségrül vádolni. Desjobert ugyanis 
keserű hangon kérdé: mennyit fizettek egy aráb főért? Erre Clauzel 
marsai azt válaszolá , hogy ő soha egy soust (batkát v. fillért) sem  
fizetett aráb főért, de sok pénzt fordított arra, hogy a’ sergeket 
kegyelem-adásra bírja ? A követház értekezési teremében többféle 
módon beszélték el azon föltéteket, melíyek alatt Abd-el-Kaderrel 
a szerződés megköttetett. Némellyek azt mondák, hogy adót fog 
Francziaországnak fizó; ni, ellenben oráni fe lsé g g e l felruháztatni; 
.azt is beszélek, hogy Tlemsent ki kell üríteni, de kuhiglikkal meg
rakni ; ’s Abd-el-Kadernek semmi szin alatt sem leszen szabad e’ 
helyet elfoglalni. A’ franezia ’s az ő birtoka közt bizonyos határ
vonalok fognak húzatni, és Abd-el-kader arra kötelezendi magát, 
hogy e’ határokat tiszteletben tartja, ’s egyszersmind a’ franezia 
hatalom alatt levő törzsököket soha sem háborgatja. Végre azt 
is bizonyítják, hogy Abd-el-Kader valamennyi Ígérete teljesítésé
ért kezeseket állítand. —

A’ párisi hírlapok nagy részint még folyvást Orleans hgasz- 
szonnyal foglalkoznak. Számos elmés feleletét emlegetik ; pedig 
s hancziát semmi sem bájolja el olly könnyen, mint elm ésség , 
s mivel a hgné elmességének nagy hire van , már is igen nép
szerű. .Neveli ezt azon körülmény , hogy egybekelése számos aka
dályra talált. Következő levél, mellyet a’ hannoverai újság közöl, 
igy szól erről : A’ hannoverai újság által nem rég adott ’s vala
mennyi franezia lapba átment rosszalósa e’ lépésnek, bátyja , a’ nagy- 
hgrészerüi, a’ hgnére ’s charakterére némi regényes szint vete, mely- 
lyet a íranczia nép minden előtt fel tud ’s fel szokott fogni. Az, 
ki saját elszántából, politikai tekintelek miatt elébe gördített aka
dályokkal daczolva , ide jő ,  magát Francziaország karjába veti, a’ 
ranezia dicsőséget ünnepélyesen övének vallja; bizonyos lehet, hogyitt

nem csak részvétre, de lelkesületre is találandmaga iránt. Mind az, mi 
eddiga’ herczegnéröl nyilványult, valóban magosabb asszonyi szellemre 
látszik mutatni. A’ Temps azt állítja , mikép a’ nép a’ külváros
okban azt hitte : nem létez Mecklenburg hgasszony; e’ nevet csak arra 
használák, hogy Orleans herczeg egybekelését B e rr y k i s a s s z o n 
n y a l  eltitkolják; ’s az állított Mecklenburg fejdelem asszony sen
ki m ás, mint Madame (Angouléme herczbgasszony.) Fontaine
bleauban, úgymond, első pillantásra rá ismertek ’S ezért omlott azu
tán a’ nép olly tömegestül a’ párisi bemenet alkalmával! Kétségkí
vül a’ rendőrség maga terjesztő e’ hirt, hogy a’ sokaságot oda csal
ja. Ugyan e ’ lap a’ bemenetről rövid említést tevén, azt jegyzi meg: 
„Nagy számú néző tömeg volt ugyan e’ látványon jelen, de m ég
sem olly nagy, mint a* szövetségesek bémenetekor Parisba.—  

Orleans hérczeg azon beszédre, mellyet Dupin ur a’ királyszé- 
ki teremben hozzá intéze, így felelt: „Minden ügyekezetem oda lesz  
irányozva, hogy a’ nemzet tetszésit megnyerjem ’s tartsam, m elly  
olly boldogakká tesz bennünket, és melly az Orleans hgnének ’s 
nekem mindig buzdításul é jutalmul szolgálaud. Mi teljes bizoda- 
lommal lépünk nagy, ’s dicső nemzetünkbe ’s Önök elé, ’s eg ész ,  
őszinte hódolással Francziaország szerencséje, érdekei, és szabad
ságai iránt. E’ nemes föladás kellemessé ’s könnyűvé válik nem csak 
az általunk követendő példák miatt, hanem egy szersmind, mint re
ményiem, a’ követház vonzalmi által is.“ A’ herczeg azután vala
mennyi követet fejenként bemutatá hgi hitvesének, melly alkalom
mal némi derült jelenet is történt, midőn a’ herczeg a’ vastag tájszo- 
kásiról ismeretes 'íartineau követet (az úgynevezett: „medve-Mar- 
tineau-t“) tévedésből Poitiers követe gyanánt mutatá be; valaineny- 
nyi jelenlevő m osolygott, ’s a’ hg maga sem tartóztathatá magát, 
midőn Martineau , ki a’ bemutatás közben már meghajtá magát, 
hirtelen fölegyenesült ’s élénken fölkiálta : „Nem! Nem! hanem 
Chatellerault követe. Nem fogjuk eltéveszteni! Diable !“ ’s. a’, t.

Ez úttal a’ tudományok, a’ felírások, az erkölcsi és politi
kai tudományok akadémiai, és a’ „Franezia Academia“ számos tag
ja lisztévé lön a’ becsület rendnek. Számos egyéb tudós, ’s tanító 
a’ törvényiskolában , és Collége lioyalban, számos iró, ’s a’ t. u- 
gyanazon rend közvitézévé neveztetek. A’ sajtó sajnálja , hogy Hu
go Victor, Dumas Sándor, és Balzac nincs köztük. —

Orleans hg jun. 6 án hölgyével a’ Notre-Dame egyházat men
yén kocsin látogatni , a’ néptől nagy lelkesüléssel fogadtatott az 
ulczákon mindenütt. -—

Devereux tábornok, ki az éjszakamerikai egyesült statusok 
Bzolgálaljában áll, e ’ napokban Parisba érkezeit, s a’ külügyek 
ministeriumábanszállott le. Azt mondják, hogy a’ washingtoni kabinet
től Texas ügyét tárgyazó küldetéssel van megbízva, mivel az uj 
elnök tudni akarná , mint fogná magát Francziaország viselni, ha 
az egyesült statusok szükségnek látnák beavatkozni Texas ügyeibe.

Midőn nem rég egy vasárnap az autuni püspök a’ székes 
egyházat elhagyá , egy kovács-legény két pisztolyt sütött e lle 
ne j de azok szerencsére elhibázák. Az orgyilkos megfulamult t 
*s mind eddig föl nem födöztethetett. Mestere azt monda róla, 
hogy a’ megszökött legény főleg a’ lelkészeket 's katholikusokat 
gyűlöli. —

A’ párisi rendőrség nem rég szerencsésen nyomára jött az 
ellopott ón-’s öntött vasereszeknek, két zsibárusnál, minek köv» 
keztében már 1 0  kőmivest ’s házfedőt fogtak e l ,  kik lopott jószá- 
gikat olt rejtengeték. Reményük, hogy ezt még több felfödözés is 
követendh

N É M E T O R S Z Á G .
A’ boroszlai újság f. h. l l r ö l  ezt írja: „Ma délután 6 ópa 

20percztöl Tóra’s 7 perczig két melléknap (álnap) gyönyörű szemle 
leiében részesülőnk, mellyek majd egyszerre a’ valódi nap két.ol- 
dalán, vele egyenlő magosságban, majd egyenkint fölvállva valáriak 
láthatók. Különösen világos, sőt valóban vakító volt gyakran a’ nyu- 
gatfelőli. Eleinte csak a’ keletit láthatók. Gyönge ragyogván)^k: 
közepe 22° 2 5 ’-nyire állott a’ nap közepétől. 6 óra 3 0  percz^  
nyugat felől is , mint látszék , hasonló távulságban , megjelent egy  
melléknap, melly 6 óra 3 5  perczkor fen egy félkör által a’ kele
tivel egyesült. Gora 4 0  perczkor a’ világos nyugati melléknapot 
sötét fölleg fődé , nem sokára mindazáltal ragyogó fénynyel ’s tü
zes színvegyülettel ismét előtűnt. A’ vizen tükröző mássát is alig 
birá nézni a’ szem. A’ nyugati melléknapot 6  óra 5 2  perczkor 
már alig lehele látni, a’ keleti pedig még hamarább eltűnt; de 
6  óra 57  perczkor ismét látható lön ’s csak 7 óra 7 perczkor tűnt 
el végkép a’ sűrű föllegek alatt.

E L E G Y H I 11.
1836-ban Afrikából 1 7 0  rabszolga-hajó indult ki, m in ^ ^ ik  

4 0 0  fekete rabszolgával terhelten; egy év alatt tehát 6 S ezer u 
szerencsétlen áldozat volt kénytelen hazájától megválni! Tulajdonít
hatni e a’ nyomorultaknak veikül, ha, megunván a’ parliamentek ’s 
követkamrák hosszadalmas vilázalit, erőszakosan tépik szét bilincse^ 
iket ?
G A B O N A Á R :  Junius 2 3 <hk. Tiszta búza 86 2 /3  — 76 2/3- Kétszeres «3 1/3 
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ki alispán, a’ többi tisztviselővel együtt, hivataláról lemondott. Alig 
hangzók el Bay Sándor neve az alispáni hivatalra jelöltek közt , azon
nal egyértelm ű fölkiáltással ismét megválasztó őt a’ nem esség. —  
Főszbiró Balog Kornél, megyei második főjegyző le t t ; Kálóczy Mi
hály , megyei aljegyzőt ’s levéltárnokot fő-, ’s Tóth Józsefet aljegy- 
zőnekujra kinevezék; továbbá Horváth Endre főügyészi, Csernyánszky • 
József számvevői, ’s M entler József eskülti hivatalaikban m egerő- 
siltetvén. Karkoványi Zsigmond tiik ügyész hivataláról lemonda , 
’s helyette szótöbbség Fekete György megyei táblabirót választó. 
Helybeli tisztviselőkéi, B ezerédy lgnácz kir. tan. ’s megyei első al
ispán elnöklése a la tt, négy jelö lt közül, alszga bíróvá Horváth Im 
ré t, pénztárnokká Orosz Jánost, eskütté Érsek Jó zse fe t’s Lőre E n 
drét a’ papnemesség, Poleczky Józsefet pedig a’ nőnemesek részéröl 
választák. Balogh József tbiró főorvosi hivatalában megerősitlelvén, 
Szlanzel Antal hasonló rangra emelteték ; Király Lajos földmérő, 
Faust Ferencz ’s llosenberg Antal, sebészek , hivatalaikban meg- 
hagyattak. Több helybeli ’s vidéki egyházi ’s világi táblabirót neve- 
ze a’ főispán, mit a’ tistviselők esküje ’s “Is ten , téged dicsérünk“ 
követe. Azután összesen mintegy 5 0 0  szem élyt pompásan megven- 
dégle a’ főispán.

E s z t e r g á m b a n ,  e ’ h. 1 7 én , délután 5 órakor szentelé 
föl Jordánszky E lek , tinnini val. püspök a’ hosszú Budaiutcza vé
gén épült Anna-templom két keresztjét több egyházi eszközzel. 
Nemzeti nyelven mondott ékes beszédében meghatólag em lékezék 
elhunyt Kudnay prímásról, mint é ’ kör-kápolna ’s a’ székes egyház 
épitőjérül. A ’ kereszteket aztán szokott áldomásokkal álliták föl az 
illető mesteremberek.

Z  i 1 a h. Az erdélyi evang. ref. szentegyház közönséges zsina
ta f. junius első napjain a’ zilahi népes ref. egyházban tartatott. 13- 
dikán superintendens A n t a l  J á n o s  urnák a’ városba érkezését 
a ’ reform, és rom. kath. harangjai,’s mozsarak ropogásai jelentették 
’s kisérték , öt napig folytató a’ köz zsinat munkálkodásit az egyházat 
i l l e t ő  dolgok eligazításában, ’s házassági ’s egyéb perek felsőbb e l
látásában. E z időközben 4 0  újonczot is felavatott’s esketett a’ papi szent 
hivatalra az említett superintendens ur —

S z á s z v á r o s  o n  máj. iáikén  üllték az itteni csak most a- 
lapított Casino 9 5  részvényesei ez ujdon egyesület megnyílása ün
nepét , a’ piaczon felállított öt mozsár durrogásai ’s török hangász- 
kar zengési közben. K u n  Gotthard gr. nyitotta meg számos mind 
két nembeli hallgató előtt az ünnepet, velős, az egyesületek czél- 
j á t , hatóságát és sükerét előterjesztő beszéddel. E zt követé , har- 
moniás ének ’s mozsár-durrogás váltogatásai közt, Leonhárd József 
urnák e ’ közczélra ható intézetnek mindenütt, a’ mivelődés előmoz
dításában, ’s nevezetes tudósok előállilásában mutatkozott jótékony
ságát előadó beszéde, hol kiemelte lóként a’ magyar nem zet keb
léből keletkezett hazai írókat. Záradékul Székely Sámuel ur előa- 
dá ez intézet alakulása történeteit, mostani állását, jövedelmit ’s költ
ség ű , ez intézetnek az emberi összes, t. i. értelm i, aesthelikai’s 
erkö lcsi— miveltségre lehető befoly ása előterjesztésével. Az ünne
pélyt követte ebéden áldomás-poharak üritlettek fels. fej dalműnkért, 
a’ haza közjavára munkálkodó KK. és IlR dekért, ’s az uj intézet 
gyarapodásáért. Ugyan ez nap tartott közgyűlésben a’ társaság bel
ső elrendezése megtörténvén, szabályai végkép megállapíttattak, meí- 
lyek közt főkép megemlítendő az : hogy ha négy év múltával (a’ m en
nyire alapíttalott a’ társaság) ez egyesület szétbom lanék, akkorig 
gyűlendő minden vagyona pénzzé tétetvén , az itteni három u. m. 
katholica, evangelica és reformata iskolák közt egyenlően oszlassák 
fel. Estve fényes és közvigalinú tánczmulalság volt a’ casinoi táncz- 
teremben. Süker és áldás ez uj és zsenge in tézetre! —  E. H.

E ’ f. jun. 1 sőjén igen örvendetes udvari fő rendelés érke
zett Nagyág roppant, és érczkeblü kőszirtei közé, minek követ
keztében egy magyar ajkú , tordai szü'etésü, itteni bányász tiszt ’s 
az idevaló bányászi tanulóság fáradhatlan tanitója, N e m e s  Ján o s , a’ 
híres és tudós Moos mellé rendeltetett Csehországon keresztül mi- 
rieralogiai , geognosiai és más bányászi isméreteket gazdagitó uta
zást kir. költségen tenni. Az érintett tudósról megemlíthetni, hogy 
az ásványtanban (mineralogia) a’ jegedesség  (christallographia) tö r
vényei felfödezésit leginkább neki köszönhetjük. Remélhetni, ked
ves hazánkfia nem rejtendi véka alá az ezen tudósról bészivárgan- 
dó világát, ’s utazását idővel ránk nézve m ég érdekesbbé te sz i; mert 
kitől várhatjuk a’ bányászi tudósításokat ’s felvilágosításokat anyanyel
vűnkön inkább, mint olly magyar fiáktól, kiknek szerencséjük van 
van utazás által e ’ tárgyban magokat sikeresebben kimivelhetni. Erd. H,

L e l e s z  (Zemplény) jun. 1 9 k én : Találkoznak nagy lelkű 
em berek , kik váratlan akadályokkal is küzdve kitüntetik magokat. 
E zek közé számlálhatni méltán B a r a t i  nevű lyány vári lakost, ki

„ M A G Y A R- és E B B É  L Y 0  II IS Z A G.
0 cs. kir. fels. f.h. marlz. 7 ki határozatában Molcsrinyi Mihály 

ólublai, P etyerecz Adóm viderniki ’s Iveill Elek durándi lelkészeket 
szepességi káptalan lisztb. kanonokivá nevezni inéltóztatott.

A’ bécsi cs. kir. közönséges udvari kamra f. é. april i l é n  
kisenyiczkei Römer Istvánnak kizáró két évi szabadilékot adott azon 
javítások gyakorlatára, meliyek következtében a’ viliót (phosphort) 
olly olcsón készíthetni, mikép eddig csak külföldön tudók, ’s meliyek 
segedelmivel az l8 5 4 k i januar 4e óla szabaditékos gyártása a’dörzs- 
anyagnak , még eddig nem használt hozzátételek által olcsóbban 
eszközöltetik.

A’ m. k. udv. kamra Csépkey Károly miskolczi sómázsa- 
mestert, mohácsi ellenőrré nevezé.

N. S z e b e n b  e n. Jun. 8ikán tartatott i£4dik országos il
lésen a’ lajstrom iránt készült felírás elveiről, a’ jun. 9ikén tartott 
íródik országos ülésen pedig, a’ leopoldi oklevél tárgyában készí
teti felirós iránt folytatók ’s végzék a’ R liek tanácskozásikat. Az 
előlegesek utón az első királyi előterjesztvén} be foglalt, t. i. a’ sar
kalatos hivatalokra leendő választókróli tanácskozás tűzetvén napi rend
re, junius lilikén tartott 26dik országos ülésen a’ választás iránti el
vekről folyt tanácskozásokban következő elvek állapíttattak meg: 
1) Országos választás útján jelenleg belőhetnek , f ő k  o r m á n  y- 
z ó (gubernátor), u d v a r i  k a n c z e l l á r ,  f ő k i n c s t á r n o k  (the
saurarius) , o r s z á g  - g e n e r á l i s a ,  t a r t o m á n y i  k a n c z e l 
l á r ,  t a r t o m á n y i  f ő b i z t o s  (provincialis commissarius), s z á m 
v e v ő s é g i  e l n ö k  ( e x a c t o  r a t  u s  p r a e s e s ) ,  és n y o l c a  
f ő k o r m á n y s z é k i  t a n á c s o s  (gubernialis consiliarius); k i r .  
t á b l a  e l n ö k e ,  ’s a’ «3dik í t é l ő  m e s t e r  helyek. %) E ’ ki
jelölt hivatalokra a’ három nem zetből, ’s négy bévelt vallás minda
zon sorsosi közül, kik azokra nézve a’ hazai törvények állal kívánt 
tulajdonságokkal bírnak, egyenlő számmal ’s titkos szavazás útján 
a’ Rendek szabadon válaszszanak. .*3) Mint ezen hivatalra jelölteket 
megválasztásuk utón ő felsége ebbe m egerősítés végett egyszerre 
terjesszék föl. 4) Egy a’ végre szolgáló ládába teendő titkos czé- 
dulák ól»al történjék a’ szavazás. E. H.

Folyó junius l9 k én illő  csenddel, ’s a’ legszebb renddel Maj- 
Ihényi Antal es. kam ’s főispáni helyettes ur elnöksége alatt, ám
bár két ízben t. i. a’ hadi főadó szedői, és éjszáki járás fő szolga- 
birói hivatalnál szavazásra került a’ dolog , mégis délután 4  óráig 
végbe ment ns Lipló m iegyében az épúőszéktarlós. Az újólag vá- 
ásztotl tiszti kar névsora következő: Első alispán: Okolicsányi Márk, 

m ásod: Palugyay Farkas; főjegyző Madocsányí Bál; másod főjegy
ző Szent-Lányi V incze; első aljegyző : Rakovszky M óricz; levél- 
tárnok: Andaházy János; 2dik aljegyző ’s egyszersmind levéltárnoki 
»egéd Szenl-Iványi Márton ; pertárnok ’s egyszersmind tiszteletbeli 

rh'í szolgabiró Fancsali Joob Adolf. A ’ n a p  n y u  g o ti járásban fő szol- 
‘gabiió Andaházy Ágoston al: líubinyi Mihály, tiszleleíbéli al szol
gabíró Mattyassovszky János ; rendszerinti esk ü it: lvabzan József. 
A ’ d é l i  járásban fő szolgabiró ifjabb Betrieb lgnácz , al : Lehocz- 
ky Fridiik; tiszteletbeli al szolgabiró Lissovényi János; rendsz. es- 
* íitt Thuranszky Márton. •—• Az é j s z a k i  járásban fő szolgabiró 
„iszelly János; a l : Bongrácz Kázmér ; tiszteletbeli al szolgabiró 

Fancsali Joob Lajos; rendsz. esküit: Bongrácz Márk. -— A ’ n a p 
k e l e t i  járásban fő szolgabiró Thuránszy P éter ; al Lehoczky Ká
roly ; tiszleleíbéli al szolgabirók : Andreanszky f  arkas, és Szent- 
Lányi János ; rendsz. esküit Lehoczky János. Hadi fő adószedő : 
lvubinyi Antal; honi fő adószedő: Szent-lványi M iksa; Számve
rő : Rády Mihály; r. fő ügyvéd Betrich Bániéi; al ügyvéd: Szenl- 
Iványi B ál; al adószedők: Blatthy B ónat, és Szmrelsónyi Gusztáv, 
biztosok: Tholt B ienes, és Luby Miklós ; várnagy: Almássy Gá
tőr ; segédje Szmrelsónyi Miklós.

G y ő r b e  n f. h. 1 9én díszes ünnepélylyel ment véghez Sai- 
3; György győri káptalani nagy prépostnak, a’ bácsai papnem es-szék 

spáni hivatalába iktatása. Reggel 7 s 8  óra közt 6 0  hinlón várako- 
ék rá a’ Duna - révnél a’ megye két alispánja ’s a’ bácsai szék é , 
zámos megyei, városi, ’s egyéb tisztviselővel, tömérdek nemesség- 
il környezve. V égre m egérkezék a’ várt főispán egy kocsin a’ 
yőri megyés püspökkel, fényes kísérettel , niellyhez a’ papi ne- 
ies-szék határán , Rithaller Gábor zászlója alatt 6 0  papi nemes 
•vág csatlakozók. A’ szék főhelyére érvén isteni tisztelet u tán , 
ovács József és Sóghy János győri kanonokok a’ beiktatást szo
bit szertartással végzék, ’s az első, ékes beszédben magasztaló az 
főispán erényeit, ’s különösen említvén jóltevőségét, mellytül ösz- 

nöztetve csak nem rég is , az újvárosi sz. egyházra, alapköve leié
kor 1 0 0 0  p. fr. ajánlott; m ire a’ 7 4  éves ép egészségű  főispán 
lös tartalmú beszéddel válaszolván , bábái Bay S án d o r, bácsaszé-
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it’ mult lapunkban közlőit szerencsétlenség- alkalmakor történetileg a’ 
Tiszaparlon mulatván, látja emberlársinak veszélyét az elsülyedt komp
nál , ’s rögtön a’ folyamba ugrik ’s úszó tehetségiben ’s erejében 
bizakodván, a’ szakadékony partra kapkodókat vagy arról visszazu- 
hanókat szárazra segíti; beljebb úszta által is megszabadított néhá
nyat ollyak közül is, kiknek életük megtarthatásához reményük is alig 
vala, még pedig önkoczkáztafásával. A ’ nagytárkányi révész buvárké- 
pen már három ízben is leszállóit a’ viz mélyire, —  főleg a’ parthoz 
most is kötve ’s a’ mélyben fityegő hidas körül, de mindeddig minden 
elveszettet még sem kutathatlak ki.

A’B u d a- P e s t  közölt építendő állóhíd ügyében megbízott orszá
gos Küldöttséghez f. jun. llkén alulírottak következő folyamodást intéz
tek: F. cs. kir. FőliHg, országunk Nádora, főméit, országos Küldöttség! 
Midőn legközelebbi országunk gyűlésén a’ Pest és Buda városok kö
zött állandó hídnak építése a’ 26d. törvényczikkely által elhatároztatott, 
ezen nagy munkának kiviteléhez vezércsillagai az érintett törv.czikkely- 
nek 5d. szakaszában kitűzött kölcsönös igazság ’s egyenesség állíttatott 
fel, és csakugyan annak határi közzé lett is szorítva a’ tisztelt küldött
ségnek többnyire terjedő hatósága. Ezen kölcsönös igazság ’s egyenes
ség eléréséhez ki is léit jelölve ugyanazon 5dik szakaszban az út s mód, 
t. i a’ tervek előterjesztése, az építési költségek’ felszámítása, és min
den egyéb a’ tárgyhoz tartozó körülménynek , gondos íigyeleinrnel 
megfontolgatása’s bírálása. Ezen egyébiránt is igen természetes feladás, 
még mindeddig nem teljesíttetett, de nem is teljesíttetlietvén azért, mivel 
a’ vállalatra kész tagok a’ concursus módjáról és határidejéről elég nyií- 
ványosan még eddig értesítve néni voltak, alig is lehet tellát még jelenleg az 
érdeklelt 2 6 dik. törv. czikk 5dik szakaszában kitűnő lelkének ellenére máris 
elhatározó végzést hozni, minthogy az egyébiránt kedvezőbb feltételeket 
eszközlő nagyobb concurrentia hiánya miatt, a’vállalat netalán csak egyes 
tagra szorulhatván, ennek kényét >1 függne az egész, és . z országnak huza
mos nagy megterheltetésére szolgáló mértékletlen nverekedés tárgy áva 
válhatnék, mi szinte a’ törvényhozó testnek czélja nem vala. Azonban csak
ugyan bizonyos az, hogy miután a’ megkívántat*} tervek előre elkészítése 
nevezetes költségbe kerül, erre pedig a’ törvény test sémim különös aján
lást nem tevén, tehát ez a’ vallató terhére maradván, e’ részben a’ tisz
telt küldöttség is senkit nem biztosíthatna, minden esetre egy kis áldo- 
zathozi készségre szükség vagyon , millyet azonban hazaliui kebelben 
fel is lehet találni, illy lélektől vezéreltetvén, mi alulírottak, a’ dolgot 
meggondolván, hogy az előre megkívántaié költségek miatt az egészre 
nézve nagy és pedig mértéktelen huzamos nagy teher ne nyomná magyar 
Hazánkat csak tegnap óta, és úgy szólván perczenetek alatt szedtük 
mag-unkat, össze, kik a’ feltett czélnak megfelelésére addiglan is 2600 
darab 500 pengő forintos actiák elvállalására készen állunk , ajánlván: 
hogy a’ fentebb említett jótékony concurrenliának eszközölhetese végett, 
előíeges költségekre megkívántaié summa pénzt előállítani és a’ főméit. 
Küldöttség kezéhez adni fogjuk olly feltétellel, hogy Illa a’ pénzünkön 
(azonban minden esetre a’ mi elméllőzhetlen teljes sikeres befolyásunkkal 
és ellenőrség mellett) elkészítendő tervek nyilvanyosítása után, bizonyos 
időre határozandó concursnsnál az érdeklett nagy munka rajtunk és még 
utóbb is szerzend.5 részvényes több társiukon maradna , azon előíeges 
kiadásinkért semmi pótlást nem kívánunk, de nem kívánnánk pótlást 
még akkor is, ha az értelmes külföldi vízi építőmesterek (kiket szinte 
rnegkerf-sendünk) az érdeklett hid felépítését lehetetlennek találván, ez 
meg sem is épülne; ha azonban más valaki akár egyes, akár pedig tár
saság vállalná fel a’ tárgyat, úgy az köteles lenne az előre adott pénzün
ket, azonban csak kamat nélkül, de előlegesen nekünk megtéríteni: ezen 
felül mindazonáltal kikötjük magunknak azt, hogy a’ kibocsátandó acti- 
áknak egy negyed része (a’ mennyire azt megtartani kívánnék) a’ miénk 
legyen, ajánlván azt is, hogy ha a’ tárgy rajtunk maradand, szinte a’ ki
bocsátandó actiák három negyedrészét mi is a’ közönségnek általenged- 
nok, ’s ebből csak azt tarlandnók meg részünkre, mi az actiák kibocsá
tása kezdetétől számítandó hat hónap alatt mások által el nem vállaltalnék. 
Többnyire miután alázatosan azt véljük, hogy a’ fentebbi nézeteknél 
fogva még jelenleg végső végzés nem hozathatnék, ugyan azért mi itten 
az egyébiránt is érdeklett 2tídik törv. czikkelynél fogva, csak az előre 
készítendő tervekhez alkalmaztató tarillat sem határozzuk-rneg; — ha 
mindazáltal még is a’ főméit. Küldöttségnek bölcs belátása már is a’vég
zést lehetővé tenné, ’s ehez már is határozott kinyilatkoztatás kivántat- 
nék, mi erre is készek vagyunk, ’s az esetre alázatosan könyörgiink is, 
hogy a’ főméit. Küldöttség abbeli szándéka felől minket értesítői, ’s a’ 
jótékony concurrenliának eszközlése tekintetéből bizonyos illendő időt 
e’ végre határozni kegy esen méltóztatnék; legmélyebb tisztelettel ma
radván Pesten jun. llkén 1837. Cs. ’s kir. Fóhgséged és a’főméit, orszá
gos Küldöttségnek, legalázatosb szolgái Vodjaner »Sámuel és íia; Ullmann 
Móricz maga nevében , úgy báró Dietrich József nevében; gr. Sztá- 
ray Albert; báró Orczy György; báró Redl Imre; Grännberg r Pál; 
Magyarilmre; Robilsek József; Hegedűs Zsigmond. Ism ért.

A’ „Gazdasági Egyesület“ gyapjú-raktárába f. h. 9töl 26ig  
újabban gyapjút szállítottak: Tige gr.; Vay Rajos ’s Miklós bb.; 
özvegy Wenkheim Teréz bnő; Brunszvik Ferencz gr.; Somsics 
Pongrácz ; ’s Orczy Lőrincz b. —-

F. h. 27én  reggeli 4^ órakor Haliczky Antal, a’ nemzeti 
muzeum pénzági őrje, 8  hónapi súlyos betegség után, élte 4 9 - ’s hi
vatalkodása 19ik évében meghalálozott.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ közelebbi sürgönyök tudósitásiból az tetszik ki, hogy 

d. Carlos majd felét meghóditá vagy részére voná már felső Catalo- 
niának, ’s hogy itt alkalmasint hasonlag megfészkülhetend , mint 
Navarráhan. Egyéb közlemények a’ féktelenségről értesitnek, melly 
a’ chrislinók hadserge közt ismét uralkodni kezd. Mondják, Irriba- 
ren tábornok is ennek lön áldozata , ki, hogy példája által hasson 
a’ seregre, kénytelen volt személyesen a’ harezolók elibe állani , 
és magát a’ legbizonyosb veszélynek kitűzni. Ezt adják okul Co.-i- 
rad halálának s Oraa hátra vonultának is, noha ellenfelén gyózödel- 
meskedett. E’ vezér ez iránt utasítást vagy segélyt is kért Madrid- 
bul, de élelem, ruházat és zsold helyett, mi által a’ rend ’s fenyi- 
ék ismét helyreállítható volna, azt nyeré válaszul; lövesse agyon

a’ nyugtalankodók főnökeit. Madrid még eddig nyugolt, noha Irri- 
baren, Guinea, Navarrete és Conrad halála hire érzékenyül ’s ked- 
vetlenitőleg hatott a’ szivekre a’ cortes tagjai közt is, annyira, hogy 
az öiki ülésben alig ügyeltek a’ királyné tudósítására, mi szerint 
ez az alkotmányválloztatások elfogadását, s azokra leánya nevében 
az eskü letevését Ígéri. Nem tagadhatni egyébiránt, hogy Madrid 
jelen szinleges nyugalma egyeilenföllengősdi kiáltására a’ Puerta del 
Sóinál tüstint lázadássá változhatik. A’ kormánylap, melly mindent 
elkövetett az elmék megnyugtatása végett, annyira elveszté hitelét, 
hogy többé már senki sem olvassa ; az Espanol ellenben, melly sokáig 
csak hátráló szellemben volt írva, egyszerre „gyors haladási“ szár
nyakat ölle, ’s most már az Eeot is jóval iölmulja tulzásiban. A fegy
verkezni szándéklott nemzetőrség épen semmi hajlomást nem mu
tat katonáskodásra ; ’s ma jd mindenki betegséggel mentekezik, A ’ 
kormány kinszeritéshez akar folyamodni ;az illető tisztviselőket hiva- 
talfosztással fenyegeti, ha a’ fegyverzés jó siikerrel elő nem halad ; 
de ezek alkalmasint inkább meg fognak válni hivatalaiktól is, mint 
a’ velek rokon republicanusok ügyének kárával a’ d. Carlos elleni tábo
rozást iüy módon gyáinolítani. Minden azt mutatja, hogy a’ mérsékleti 
fóllengősdi párt békülhetlenül meghasonlotf, ’s igen helytelenül cse- 
lekedék a’ kormány, hogy e’ villongást öregbílé, mert ha ez nem 
történt volna, a’ két egyesíthető párt könnyen végezne d. Carlossal, 
holott most a’ kormánynak csak ön csekély erejére támaszkodtan kell 
munkálkodnia; ’s félhetni, hogy minden erőködése mellett is a’ re
publicanusok vagy carlosiak lesznek diadalmasok.

Gomezt ismét egy fegyveres csapat vezérletével megbízott
nak hirlik, ’s először is az EncaLlaciókba nyomulandónak állítják. 
Burgosi levél pedig a’ volt isméretes Merino papnak unokaöcs- 
csérül d. Marcelino Merinorul mondja, hogy 3 ezer hegyi lakosbul 
álló csőddel kalandoz a’ Lerma ’s Osma közti vidéken.

A N G L I A .
Az alsóházban jun. 8 án az alsóházi vitatások nyomtatójának 

nem felelőssége ismét szóba jőve. Az attorney general (főügyvéd) 
hosszú beszédet tartott a’ Xicliolls és Hansard uu. ’s nyomtatók ál
tal az alsóházban benyújtott folyamodásokrul Denman lord ítélete el
len , ’s beszédét azon indítvánnyal rekeszté: legyen szabad a’ folya
modóknak az ellenök támasztott vád ellen föllépni ’s azzal védeni 
magukat, hogy a’ ház engedelm ével, ’s annak szabaditékinál fogva 
cselekedtek igy. Az ellenfél egy  halmaz okot horda fel annak meg- 
bizonyitására , hogy Denman lord főbírónak igaza volt; mások meg 
azt áíliták, hogy az alsóház szabadi tékiról nincs törvényszék’s azt kí
vüle senki sem bírálhatja meg, és sértőjit saját törvényszéke elé 
-csak maga idézheti. A’ ministerek, kiket ez úttal még R. Peel is vé- 
delmeze, többséget nyerlek. A’ fő üg-y ész indítványa szavazás nél
kül fogadtatott e', ’s mi több, a’ fen nevezett nyomtatók védelme rá 
bízatott. Ülés végén J. Russell indítványt tön: neveztessék biztos
ság a’ parliamenti ügyek állapotja megvizsgálására ’s azok gyorsabb 
előmozdítására, mi el is fogadtatott.

Az alsóházban jun. 9én Roebuck ur, midőn J. Russell lord 
az irlandi tized-törvényjavaslat másodszori felolvastatását hozá javas
latba , indítványt tön ,,a’ nemzet állapot járói“ (Mint tudva van, Bro
ugham lord hasonló indítványt jelente a’ felsőházban ) A’ radical tag 
hosszan ’s melegen szóla valamennyi eddigi minister! rendszabály 
félszegsége ’s álmos előmozdítása ellen , főleg Irlandra nézve. „A* 
ministerek, úgymond, a’ katolikusokkal és dissenterekkel egy rész-, 
röl, ’s az egyházi emberekkel a’ másikról, csak méltatlan játékot 
űznek, ’s mind keltőjüket meg akarják csalni. (O’Connell kiáll: Nem!.) 
Csak halárzotlan radical rendszabályokban van üdv és szabadulás 
részetekre. Mint a’ dolgok most állanak, a’ lory urak bármelly napon 
tetszik nekik, minden pillantásban magukhoz vehetik a’ kormányt. 
Néhány hétig még vergődni engednek ugyan benneteket; de végre 
is kénytelenek lesztek helyt adni ’s a’ toryk fogják azt e fogla’ni. Csak 
úgy tarthatjátok meg magatokat, ha merészebb, szabadelmübb's m él
tóbb pályára léptek.“ Indítványba hozá azért is, hogy biztosság ne
veztessék, melly a’ nemzet általányos állapotja felől tudósitsor.“ Csak 
Thompson ezredes támogatá egyedül az indítványt, még a’ radicalokt. i. 
Lushington lord, O’ Connell ’s Hume is ellene nyilatkoztak, ’s a’ 
kormányt ótalmukba vették. 0 ’ Connell azt mondá: „ A’ ministerek 
Irland iránt igazságosan ’s részrehajlatlanul cselekvének, ’s azért 
támogatja most és jövendőre is az irlandi nép a’ ministeriumot. A’ 
balhi tisztes tag azon panaszkodik , hogy a’ kormány nem elég  
erős; de azon mód, mikép ő magát viseli, azt még inkább gyöngít
heti. A* tudós ur úgy cselekszik, mint Sangrado dr. Gil Blasban, ki be
tegeiből a’ vért lecsapolván helyette vizet föcskende beléjük. Remény
iem e’ ház többsége a’ ministereket ezentúl is támogatni fogja.“ Hume 
kéri tisztes barátját, elégüljön meg néhány keserű igazság-mondással, 
’s ne űzze a’ dolgot szavazásig, mert a’ mostani kormányt főn kell 
tartani. J. Russell lord: ,,A’ balhi tisztes tag beszéde szinleg sza
badságot ’s népszellemet ihlett, ’s még sem nyert egyetlen tetszés- 
kiállást is , kivevén a’ ház azon oldaláról, melly különben egyenes 
ellenmondásban áll vele, —  politikai ellenségeitől. (H alljuk!) A* 
tisztelt ur a’ szabadságot akarja előmozdítani , ’s csak annak haladását 
gátolja nem gyakorolható vagy létesíthető rendszabályok skivánatok 
hajhászásival; szerinte a’ mi rendszabály ink semmire sem vezetnek; 
de én e’ szempontot hamarkodónak tartom. A’ lordok háza azon 
szándékát fejezé ki, hogy valamennnyi, Irlandot illető törvényjavas
latot együvé akar venni; ez előttem ugyan nem a legjobb ügyvi
tel; azonban ha már egyszer ez a lordok nézete, logadjuk el e törvény
javaslatokat egymás után, s küldjük fel hozzájuk. A minister a ház mi-
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nisteri oldala hangostetszéskiáltási közt ült le , mire Roebuck indít
ványát visszavevé. A’ napi rend az irlandi tized-törvényjavaslatra 
térvén, Sharman Crovvford, ki a’ tizedek föllétlen’s teljes eltörlesz- 
tését sürgeté, indítványba hozá, hogy a’ törvényjavaslat hat hónap 
múlva olvastassák fel másodszor, azaz vettessék félre, de ez indít
vány nem fogadtatott el, ’s 229 szóval 14 ellen másodszor is felol-
vastatott. __ A’ vitatás folytában nyilványitá Stanley lord, mikép a’
másodszori felolvasást nem ellenzi ugyan, de föntartja a’ biztosság 
elölt az egyes záradékokat illető ellenvetésit, ’s határzottan ellenzi, ’e 
javaslat szerint, a’ papságnak adó alá vettetését. Egyébiránt ö r ü l ,  
hogy a’ kormány az ő (Stanley) tavaly történt javaslatábul sokat 
fölveti; mit akkor, mint egészen nem alkalmast, megvetett. J. Rus
sell lord pedig ö r v e n d  é s é t  jelenté azon, hogy a’ lord megegyezése 
daczára is a’ törvényjavaslat egyes részleteiben még is fenmarad- 
tak némelly különzési pontok, melly nyilatkozást a’ ház hangos ka- 
czajjal fogadá.

Az angol parliament azon határozati, mellyek az alsóka
nadaiak alkotmány-változtatás ’s nagyobb önállásérti kérelmét fél
re veték , igen nagy izgást okozának Alsókanadában. A’ st. ome- 
ri nagy népgyülésben , mint kanadai lapok máj. 14ről jelentik, 
olly határozatok létesültek , mellyek tökéletesen megegyeznek az 
éjszakamerikaiak függetlenségi harczát megelőzött cselekvényökkel. 
Kinyilalkozlatá többi közt a’ nép, mi szerint az angol parliament- 
nek nincs joga a’ gyarmatosak akaratja ellen belviszonyaikra néz
ve törvényt hozni, ’s megállapitá , hogy az an)aországbul , fo
gyasztás végett, hozatni szokott tárgyakat, főleg pedig azokat , 
mellyektöl nagy vámot kell fizetni, miilyen például a’ dohány, 
thee, rhum, bor ’s a' t. lehetőségig mellőzendi, egyszersmind a’ 
csempezést egészen törvényszerűnek nyilatkoztatván. E’ végzések 
eszközlésire az egész országban elterjedendő társulatot határozá- 
nak alapítani, mellynek központjául Quebec v. Montreal szolgá- 
land. Öste. Heob.

A’ Globe szerint jun. 9én hét püspök szavazott a’ ministeri
ummal az irlandi testületi törvény mellett. Viselje még Melbourne 
néhány évig hivatalát , ’s több illy örvendetes változást érendünk.

A’ király egészségéről szomorú hírek érkeztek még jun. 
9ről is. A’ király orvosai, H. Halford, és Chamber dr. 7én Wind- 
sorba hivatlak , ’s az éjt ’s következő nap egy részét ott töltötték. 
A’ M. Post szerint a’ betegség (göth -  asthma) jelenségei nem olly 
nagy mértékben mutatkoztak ugyan, mint előbb, de aggságot szült 
azon körülmény, hogy az orvosok által rendelt gyógyszerek a’ baj- 
elháritásra nem olly gyorsan munkállak, mint előbb, mi, tekintve a’ 
király 72 észt. korát, valóban aggasztó is lehet. A’Sun jun. 9rűl estve 7 
órakor jelenti : „Windsor! utolsó tudósítások ő fölségét ma délután 
szint olly bizonytalan állapotban hagyák, mint délelőtt. A ’ jelensé
gek épen nem kedvezők, “ Más hir azt mondja szinte jun. 9röl, 
hogy a’ király jobban aludt, napközben könnyebben vön lélekzetet,
’s az orvosok e’ jelenségeket egészben kedvezőknek állítják. Da
vis dr. a’ király kedvencz orvosa éjjel nappal a’ magas beteg kö
rül van,  ’s a’ királyné, mind a’ m elleit, hogy a’ király betegszo
báját nem hagyja el , jól érzi magát. Jun. 9én estve későn Wind- 
sorbul következő orvosi hirlemény érkezett Londonba: „ A’ király 
egy idő óta mellbajban szenvede, úgy hogy szobájára szorít-" 
tatott, ’s tetemesen meg is gyöngült; azonban mind e ’ mellett dolgai 
szokott ellátása nem háborittatott. Henry Haiford. Wm. Fred. Cham
ber.“ —  Az alsóházban 9én éjfélkor azt beszélték, hogy windso- 
ri újabb hirek szerint a’ király állapot ja igen megroszult. Más wind- 
sori tudósítás jun. lOériil odrakor délután azt jelenti, hogy a’ ki« 
rály állapotja ugyan a’ l égi ,  de még is valamivel enyhébb.—

Jun. 14iki hivatalos orvosi hirlemény szerint, az éjt nyu
galmasan tölté a’ király, ’s reggel erősbültnek látszék ; —  kedvet
lenebb hangnak azonban a' windsori magányos tudósítások, rnely- 
lyek a’ király egészségi allapotját inkább roszabbultnak mint javu
lónak hírlik, annyira, hogy a’ Globe f. h. l lk é n , ’s vele egyér- 
telmüleg majd valamennyi londoni lap, szükségnek véli a’ legrosz- 
szabb esetre készülést; Galignani Messengere egyik londoni leve
lezője pedig jun. ló é n  esti 7 órakor ezt írja; .,E’ pillanatban érke
zők gyors hírnök a’ belügyek osztályához, ki Windsort délután 4  
óiakor hagyá eh A’ király akkor olly állapotban volt, melly igen 
csekély fölgyógyulási reményt engede, ’s valószínű, hogy ez éj
jel pályáját végzendi. E ’ szomorú nyilatkozatok következményi 
jótékony hatásúak lőnek a’ röfkereskedésre ’s gyárokra nézve , mi
vel némelly nyerészkedők kapkodva vásárolják a’ fekete kelméket. 
(Stoffe.) —  A’ M. Advertiser legközelbi száma imez észrevételt köz
li: ,,A ’ király, még mint clarencei h g , több londoni élet-biztosító 
intézetnél , összesen 80ezer font sterlingig biztositá életét; halála 
után tehát nagy pénzmennyiség jutand családja birtokába.“ —  A’ 
Sun sajnálkozva jelenti, mi szerint már a’ királyné i s , férje kö- 
rülti szorgos ápolás következtében, gyöngülni érzi egészségét. Mig 
tehát e’ szerint a’ windsori kir. palota naponként mélyebb gyászba 
merül, ’s rettegése növekszik, az ismért Waterford marq. betyár 
vagy inkább gazcsinyai színhelyéül váloszlá Windsort. Jun 8 iki éj
jel, tehát épen akkor, midőn a’ király elhunyását minden perczben vá- 
rák , tombolva roboga végig „Kastélyhoz“ czimzett vendéglőből, az 
utczákon, egy sereg részeg czimbora kíséretében, a’ vas kocczan- 
tyúkat leszaggatá az ajtókrul ’s ablakokat zúza velők, az éjőröket 
pedig vitézül ellazsnakolá. Sőt mi több, néhány „barátja,“ mig a’ 
rendőrség a’ többivel czibálódék, a’ Temze túlpartján fekvő Eton-Col- 
legium udvarába mászván , VI Henrik szobrát megcsonkító, ’s kor-

mánypálczáját diadaljelül magával vivé. E ’ hős tettek után bántaloni 
nélkül Iiondonba kocsizott a’ társaság. Másnap pöcsét alatt vissza
küldők VI Henrik elorzott kormánybolját. —

A n g o l’s amerikai lapok szerint, Ujyorkban máj. I 9 e ig 3 ő ‘<2 
kereskedőház részint megbukott, részint fizetéseit fölfüggesztő. A’ 
M. Chronicle igy ir Anglia kereskedése nyomasztó állapoljárol : 
„Csupán Manchesterben őOezer kézműves hever munka nélkül, ’s 
majd valamennyi nagyobb gyár felére szállitá a’ dologidőt. Wigan- 
ban 4ezer takács vár munkára. Ha rögtön újabb emelkedésre nem 
jut a’ kereskedés, az ország kézmü ’s gyárkerületiben, a’ legszi
gorúbb évszak bekövetkezéseig, fél millió munkátlan kézmives nyo- 
morgand kenyér nélkül.

Londoni lapok bőven elbeszélik a’ jun. 7kén Hullban történt 
bal esetet, melly igen sok embernek éltébe került. Union gőzhajó 
t. i . , miután utasít fő Ivévé , ’s épen el akart indulni, a’ gözüstje 
(kazán) elpattanván, légbe röpült. Az utasok számát különfélekép ad
ják elő , némellyek 7 ü ,  mások löOnek mondják. Annyi bizonyos, 
hogy legalább 5 0 — 6 0  személy részint közvetve a’ szétpattanás ál
tal halálát lelte, részint a’ vizbe fűlt, mivel a’ hajó a’ szétpattanásra 
úgy szólván tüstint elenyészett. Efölött mind az utasok, mind a’ 
partokon álló nézők közül számos némi részben halálos sebet is ka
pott. Az elpattant üst egy részét olly erővel sujtá a’ gőz egy ház
ra, hogy falának egy része azonnal beomlott. A ’ szerencsétlensé
get a’ tudósítások egyhangú állítása szerint a’mérnök (engeenier) 
gondolatlansága okozá, minthogy az a’ biztossági szellentyükre 
(vénül) elég gondosan nem ügyelt , vagy kevés vizet hagyott az 
üstben, úgy hogy amaz alantabb állott a’ vonaloknál ’s e ’ mellett foly
vást fűtöttek, mi állal a’ veszélyes pattanó-lég kifejlett, ’s ez a’ gőz- 
üstöt, minden biztossági szellenl) ü mellett is elrepeszté. Az ijede
lem olly nagy volt, ’s olly közös, hogy tömérdek utas, ki a’ töb
bi gőzhajóra szállott már, kiszállott utazását a’ szárazon folytatan
dó szándékkal. ■— Jun. Í jén nyittatott meg a’ liverpool - birming
hami vasút ; a’ gőzkocsi, melly hosszú kocsisort vontatott maga u- 
lán, gyakran egy órában 3 5  angol mérföldet haladott! (Egy angol 
mérföld félóra közönséges járás mellett.)

F R A N C Z I A O R S Z Á  G.
Parisban jun. 14én fényes ünnepélyekkel tiszteié Orleans hg 

házasságát a’ város, ’s minden történhető veszély elhárításéi ul előre 
Czélszerüleg gondoskodók, a’ trónéi sorompnál, tuilleriákban, Mars
mezőn ’s a’ t. látványos mutatványokat adatni rendelvén, hogy a’ 
sűrű, veszélyt okozható, néptorladást gátolhassa. A ’ szerencsétlen
ség azonban, mint a’ Moniteur e ’ h. 16iki száma írja, mégis meg
történt. Ugyanis a’ Marsmezőn, a’ hadi mutatvány vége után, közel 
a’ katonaiskola egyik rostélyzaiához olly tolongás támadt, hogy egy  
asszony ájultan összerogyott. E ’ szerencsétlenen keresztül rohant a’ 
közönség, mindent szánakozás nélkül gázolva, ’s í  2  ember éltét veszté, 
számos pedig tetemesen megsérült. Értesülvén e ’ szomorú esem ény
ről a’ király ’s Orleans hgnő az e’ napon tartandó pompás tánczvigal- 
mat jun. 19re halasztalni kivánák, miben a’ hatósági tanács m é g is  
egyezek. A’ többi párisi lap szerint a’ holtak száma még sokkal 
nagyobb az imént említettnél, némellyek 31nek, mások még többnek 
mondják.

,A’ franczia lapok nagy része komoly következményűnek ál- 
lilja Lajos Fülöp azon tettét, miszerint legközelebbi beszédében, mely- 
lyeta’ st. cyri katonaiskolai tanulókhoz a’ szemlekor intéze , a’ mar- 
seillei dal egy versét idézé. Végig lovagolván ugyanis a’ zászlóalj 
előtt, pörgetni parancsolá a’ dobokat, a' zászlót jobbjába vévé, ’s többi 
közt igy szó lta’ tanítókhoz: „Ti a’ háromszinü zászló becsületét főn- 
tartam tudandjátok, miként elődilek tev ék ,’s ha ismét harczsikra kei
lend azt vinnetek, hallani fogja soraitokbul Francziaország , ifjúsá
gom kortársi fölkiáltását, mikép azt I792b en  hallá.a Itt idéző aztán 
Lajos Fülöp a’ marscillei dal következő verseit: Nous entrerons dans 
la carriérre, quand nos ainés n'y seront plus; nousy trouveronsleur po
ussiere, e tl’ exemple de leurs vertus. (Mi lépendünk a’ pályára, ha elő- 
dink már nem lesznek ,’s ott hamvaikat lelendjük, és erényeik példá
ját.) A’ National szerint: a’ zendülés nemzeti dalához ez ünnepélyes 
visszatérés következtében hihetőleg nem lilalmazandja többé a’ rend
őrség e ’ kedvelt dal éneklését a’ színházban ’s egyéb nyilványos 
helyeken.

Parisban a’ Bon Sens szerint hire volt, hogy a’ dalmatiai hget 
f. h. 1 őkén reggel a’ luileriákba idézők, ’s meghivatásat a’ spa
nyol ’s afrikai ügyekrőli tanácskozás okozá; Soult, mint ál lilák, 
igen élénken sürgeté Bugeaud visszahivaiását , ’s határzottan oda 
nyilatkozók , hogy Afrikában mulhatlanul szükség ismét támadólag 
föllépni. Több párisi lap jelenti elégületlenségét Bugeaud tábornok 
azon szerepe iránt, mellyet Abd-el-Kader ellenében játszani czél- 
szerünek vélt ; a’ Moniteur még sem átalja e ’ Francziaország be
csületét sértő bohózatot, hol az aráb emir uralkodót , Franczia
ország képviselője pedig bérnököt játszók, teli torokkal magasztal
ni , mintha uralkodók összejöttét kürtölné.

Bugeaud beszélgetéséről Abdelkaderrel, melly a’ békekötést 
megelőzte, érdekes adatokat közöl a’ Charte de 1 8 3 0 . Bugeaud, 
miután a’ szerződést mind ketten aláírták, ez Összejövetelt más napra 
határozá; a’ helynek három órányira a’ franczia, ’s 6 — 7  órányira 
az arab tábortól kelle kiiüzetnie. A’ javaslat elfogadtatván, Bugeaud 
reggel 9  órakor helyén volt már 6  zászlóalj gyalogsággal, pattanlyus- 
ságávál ’s lovasságával. Abdelkader még nem érkezett meg. Mint
egy két óra múlva egyenkint szállongtak elő arábok, kik mindenféle 
mentséget hozónak elő az emir elmaradása miatt; majd betegnek,



status bevételek egész idő alatt épen semmi lényegest nem szen
vedtek. A5 Globe hivatalos közleményéből az sül ki, hogy martz. 
hónapban a’ vámból 1 ,997 . 3 0 3  , eladott statusföldek árából pedig 
1 ,2 2 8 .0 6 3 , dollár jött be. A’ mostani nyomás egyik fő oka kétség 
kivül a’ valamennyi keleti statusban, de leginkább Ujyorkban, ural
kodó statusföldekkeli bősz kereskedés ’s a’ t. ’s a’ t.

Egy ujyorki lap majus 17ikén követker.őleg tudósit a’ Phila 
delphiában történt valamelly rendzavarról : „Utóbbi vasárnap zendítő 
falragasztványok által a’ nép felszóliltaték, hogy" gyűljön össze és rend
szabályokat tegyen a’ bankok ellen. Hétfőn az izgás olly nagy volt, 
’s olly élénk, az összecsoportozások olly számosak, hogy a’ bankok 
kifosztatásálól lehele tartani. A’ fegyveres erő előállott ’s minden 
jelenség igen fenyegető vala. Négy órakor a’ függetlenségi téren tö
mérdek népgyülés tartatott, minőre Philadelphiában nem em lékez
nek. Izgató beszédek pattogtak, ’s végzések felkiáltás utján fo
gadtatlak el. Biztosság neveztetett ki, melly a’ bankokat öt dolláros 
Jegyeik  visszavételére szólítsa. A’ gyűlés azután csütörtökig elhalasz- 
tatott ; de a’ népsokaság éjjel 1 óráig hullámzott az utczákon i- 
de ’s tova. A’ lárma nagy volt, de semmi kicsapongás nem történt.“  
M ajus 20ki tudósítások szerint úgy látszik, e ’ hírek vagy igen túl
ságosak voltak , vagy tán, mi még hihetőbb, e ’ mozgalmaknak sem
mi további következésük nem lön. Sőt a’ csarnoki hírek szerint a’ 
kis bankjegy-kibocsátás nagyon megnyugtalá a’ népet, ’s méltán va
la rem éllheiő , hogy egyszersmind jó ’s hasznos következése le- 
end a’ kereskedési hitel-föntartásra melly, a’ készpénz fizetés m eg
akadta miatt tetem esen szenvedett. —

„Súllyá rakhajó által , melly Ujyorkot majus 27én  hagyta 
e l ,  ’s Havreba futott, ismét szomorú hir jőve az egyesült statusok 
pénz - és kereskedési fordulásáról. Az ujyorki bankokba olly nagy- 
volt a’ tódulás a’ bankjegyek beváltása vége tt, hogy attól lehete 
félni, valamennyi kün fekvő jegy vissza fog kivántatni. Illy körülmé
nyek közt máj. 9e és lO e közt valamennyi banktisztviselő gyűlést 
ta rto tt, mellyben következő végzések hozattak: „A ’ fenforgó kö
rülmények miatt helyes és szükséges minden készpénz-fizetést fel
függeszteni. E’ mellett azonban valamennyi bankjegy valamennyi 
banknál mint eddig, mind adósságlefizetés mind letét (depositum) gya
nánt elfogadtatik, ’s mivel a’ banknak három annyi követelése van 
a’ közönségen, mint ugyanannál adóssága, rem éllhetni, hogy a* 
külön bankok jegyei, mint eddig, forgásban maradandnak ’s a’ körül
mények a’ kész fizetések isméti megkezdésit lehetségessé teendik.“ 
Végzetül a’ tisztviselők még azt is fontolalra vevék, hogy noha va
lamennyi bankjegynek azonnal kész pénzzeli beváltása e ’ pillantás
ban lehete tlen , mert a’ feníevő bankjegyek mennyisége a’ kész
pénzét az országban tetemesen felmulja, azok végső bevállatása 
mindazáltal még is biztos alapokon nyugszik, m ert nem csak kész
pénzen , hanem mindennemű jószágon, házakon, iparban és kéz
munkában fekvő tőkéken alapszik és zálogul, *s el sem vesztheti ér- 
lékét, mig e’ zálogok becsben és értékben maradnak. E ’ végzést 
több más statusban is számos bank mint példát követé, igy az egy
kori : „Egyesült statusok bankja“ is, melly most a’ pennsylvaniaiba 
van foglalva. Csak a’ baltimorei bankok és a’ washingtoni m etropo
litan bank folytatják továbbra is kész pénzű fizetéseiket ; ez utóbbi 
azonban, csak igen rövid időre, a' leghevesb tódulás idején , szin
te  bezárta volt pénztárait. Az egyesült statusok fópostahivatala je 
lenté, hogy valamennyi tartozásit készpénzzel Mjesitendi. Majus 1 lén  
az ujyorki status törvényhozó gyűlése a’ fóljebbi végzésre törvény
erőt ruházott. E' rendszabály következménye a’ papírpénznek ide- 
igleni behozatala, ’s felfüggesztése az amerikai hizak által euró
paiak iránt tartozó fizetéseknek. Ujyorkban a’ bankjegyek felvál
lalásáért kész pénzért száztól hatot fizetnek és fizettek agioul. E ’ 
körülmény az egyesült statusok elnökét (van Burent) arrra birá, 
hogy a’ congressusl rendkívüli módon sept. 4 re  összehíja, melly vég
re  következő felszólítást bocsátott ki hivatalosan a’ Washington 
G lo b e-b an : „Megfontolván, hogy nagy és nyomós rendszabályok, 
mellyek a’ congressus vizsgálatát megkivánják, annak összehivatásá- 
ra rendkívüli alkalmat nyújtanak, ezennel folyó év sept első hétfő
jét (sept. 4.) jelölöm ki azon napul, mellyen a’ congressus Was
hington városban összegyülend ’s kérem az illető tanácsnokokat ’s 
képviselőket m egjelenésre, hogy az egyesült statusok érdekiben ele
jékbe terjesztendő rendszabályokat megfontolhassák , ’s bölcsesé- 
gíikhöz képest azokrul végezhessenek. Ennek hitelére az egyesült 
statusok pöcsétjét is ide nyomat ám, ’s e’ levelet saját kezűleg aláírtam. 
Költ Washington városban majus ló é n  urunk 1 8 3 7 ik  évében az e- 
gyesült statusok függetlensége 6 ü k éb en .—  Aláirva Van B uren , e l
nök. John Forsyth, statustitoknok“. Tudva van mikép. Van Buren az 
ujyorki kereskedőség küldöltségitől azon kívánat teljesítését, hogy 
a’ congressusl előbb híja össze mint a’ törvényes idő magával hozná , 
megtagadá. Azonban mi rendszabályok azok , mellyeket Van Bu- 
a ’ congressus elé terjeszteni szándékozik, m égnem  tudhatni , ha
bár gyaníthatni is, hogy bizonyosan a’ kereskedési állapot, ’s az A- 
merikában olly zavart okozó pénzügy fognak azon tárgyak len n i, 
melly ékről e ’ rendszabályok szólandnak. —
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örügylék, majd közelgőnek regélék ’s t.e’f. Végre öt óra felé arraszólit- 
talék Bugeaud tábornok, hogy előre léptessen, mit meg is lön, ’s egy- 
egész óra földnyire haladta után a’ szoros utón, pillantó meg az aráb 
tábort. Ekkor az ellenség táborszemei közé jutának. Bugeaud ugyan 
aggsag nélkül volt, de mivel kísérete némi aggodalmat mutatott, 
Bouhamedi kabaile megnyugtalá őket, ’s mondá, hogy Abdelkader 
közel van. Azonban még is elmúlt egy óranegyed, míg szembe jö
hettek egymással. Abdelkader mintegy 1 5 0 — 2 0 0  aráb főnökkisé- 
relében érkezett, fekete paripán ülve. Több aráb tartá kengyelét, 
ruhája szélét, lova farkát. Bugeaud ekkor, részint hogy a’hoszas szer
tartásnak véget vessen, részint hogy bizodalmát mutasson, elibe vág
tatott , ’s kezét nyújtotta nek i, mellyet Abdelkader kétszer m eg
szorított. Kölcsönös üdvözletek után Abdelkader leszállóit, anél
kül, hogy a’ tábornokot hasonlóval kínálta volna meg, ’s leült ; azon
ban Bugeaud minden tétova nélkül mellé ült. Abdelkader halvány, 
szája nagy, fogai nem igen fehérek, szemei, szakála gesztenyeszinű, 
koponyája széles. Arcza talán szinlett ájlatosságot árul el 5 ruházatja 
hasonlít a’ legközörtségesb arabéhoz, efölött szennyes, durva és 
viselt volt. A ’ beszélgetés a’ szerződésre kerülvén, Abdelkader 
alig tudá azt megfogni, hogy annak elsőben a’ király által is hely
ben kell hagyatni. Illy körülmények közt a’ kötött szerződést csak 
fegyvernyugvásnak akará tekinteni, ’s főleg hosszúnak tetszett előtte 
a’ három hét, melly alatt t. i. a’ helybenhagyás megérkezendő. A’ 
beszélgetés végén fölkelt Bugeaud ; miután elbúcsúztak egymástól. 
Abdelkader azonban ülve maradt, hogy a’ tábornokot mintegy maga 
előtt állassa. Azonban Bugeaud minden tétovázás nélkül megfogó 
kezét, ’s mosolyogva felhúzó őt, mire az arábok szemet m eresz
tenek. Abdelkaderrel lO ezer lovas lehetett, de azok közt kevés ka
tonai fenyíték nyoma látszott. —

A’ Moniteur szerint a’ béke Abd-el-kaderrel m egköttetett; 
a ’ föltétek Francziaországra nézve valamint lisztesek, úgy egyszer
smind hasznosak. A ’ M oniteur íg é ri, hogy mihelyt e’ békeszerző
dés a5 király helybenhagyását m egnyerendi, azonnal egész te rje 
delmében közre teendi. E z alkalommal Bugeaud tábornokot vasta
gon megdicséri a’ Moniteur.

T Ö R Ü K O R S Z Á  G.
Konstantinápolyból jun. 7röl így Írnak: „ A’ szultán jun. fi

kán reggel 10 órakor megérkezett. Az első üdvezlő álgyúlövéseket, 
mellyek Konstantinápoly lakosinak a’ szultán m egérkezése hírét j e 
lenték, a’ „Y eloce“ cs. k. korvett durrantá el, melly ő magossága át- 
hajóztánál a’ serail csúcsától'Beschiktasch felé első fekvék a’ soron. 
Mind ő, mind valamennyi a’ Bosporusban horgonyzott hajó felvonó lo- 
bogójit ’s az üdvlövéseket m indaz utóbbiak, mind az álgyú telepek 
ötször ismétlék a’ nap lefolytéban. Estve az egész főváros ki volt vi
lágítva, a’ Bosporussa! és a’ török hajóhaddal együtt, melly példát 
a ’ Veloce is követé. —

Smyrnai tudósítások szerint a' franczia kormánynak „E uro 
tas“ nevű gőzhajója, (egyike azoknak mellyek a’ szabályos postai 
összeköttetést fentartják M arseillel, ’s melly majus 3 1 én elindulta- 
kor egy az öbölben találtató zátonyon m egfeneklett,) mind az au
sztriai „M aria-Dorothea“ ’s franczia „R ham ses“ gőzhajók, mind egyéb 
segély hozzá járulta daczóra is mindeddig lengővé nem tétethe
te tt, s attól tartottak, hogy mind az erőm üveket, m indaz üstöt ki 
kell belőle szedetni , a’ hajó m egm enthetése miatt. A’ dögmirigy 
Smyrnában tetem esen öregbíilt, úgy hogy a’ halálozások napon
kint 3 0 0 ra  is mennek. A’ fővárosban az egészségi állapot huzamos 
idő óta folyvást megnyugtató.

Konstantinápolyi tudósítások m. h. 17röl, trapezunti, máj. lO ig 
terjedő, hir után jelentik, mi szerint Rosen báró, Georgia kormányzója 
főparancsnoksága alatt 20  ezer főnyi orosz s e re g , a’ cserkesz- 
szek ellen táborba szállott , ’s hogy ezenkül még Sebaslopolbul 
is egy hajóhad küldetek 12 ezer katonával Czirkasszia partjaihoz.
A ’ Konstantinápolyban lakó moszkák már a’ cserkésszek neveze
tes veszteségiről akarnak híreket tudni. Mindenesetre valószínű, 
hogy bajjal végzendhelik szerencsésen ez’ uj harezot. —  Konstanti
nápolyban ’s Kis-Azsia partjain mindig tovább terjeng a’ dögmi
rigy , ’s m ég kereskedési zavaroktul is rettegnek. Egy" persa 
nagykereskedő inár megbukott Konstantinápolyban.

A M E R I K A
A ’ M. Chronicle illy levelet közöl philadelphiai levelezőjé

től, majus 8 ró l : „Sajnálattal kell jelentenem , hogy a’ rettegés még 
nem szűnt m eg , ’s hogy az utóbbi nyolez nap folytában számos és 
tetemes ujyorki ház megbukott. Valljon a’ dolgok jelen Állapot ja so
ká fog e még tartani ? Olly k érd és , mellynek megoldása a’ legla- 
paszlaltabbat is zavarba hozza. En azonban akadtam néhány világí
tó pontra, l. i. 1) Utolsó levelem óla Philadelphiában nem történt 
semmi újabb bukás ; 2) Baltimoreban szinte nem ; 3) Riclimond- 
ban, valamit jelentő egy sem ; 4 ) Az Uj-Orleansból érkezett négy 
utolsó sebes hirnök sem hozott onnan újabb fizetésszünleiési híreket;
5) Mobiléban sem fordult elő újabb, utolsó levelem óla ; fi) A’ 
zavarodás kezdete óta sem Charlestonban , sem Savannahban egy 
valamit jelentő bukás sem történ t; végre 7) Nyugolon csak keve
sen buktak meg , mert e ’ balsors sem Pitsburgban, sem Uouisvil- 
leban, sem St. Louisban nem igen volt érezhető. De a’ készpénz nap
ról napra ritkább, kivált az atlanti városokban, és U jyork, e’ nagy 
vásárhely, tel jes p én z -é s  kereskedés zavarban van, noha fián eslve 
az eladásokban és fizetésekben nagyobb pontosság m utatkozék, * 
nyomai látszottak a’ helyreálló bizodalomnak. Szembetűnő , hogy a
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F O G L A L A T :  Magyar- és Erdélyország (kinevezések ’s előléptetések; Bereg és Bihar megye tisztválasztása ; országgyűlési munkálatok Erdélyben; a pesti 
nemz. színház epülési előhaladla; szomorú esemény a’ teréziai lovag-akadémiában; b. Sina folyamodása a’ hídépítési orsz. küldöttséghez; magy. tud. táis.) Por 

tugália uj ministerség alapult; polit. viszonyok; az ó ministerségdiadalma; miguelpárti hirleinény.) Spanyolország (nyugtalanság; a’ királyné válasza a’ coites 
liez a’ íölterjcsztell uj alkotmány iránt; ennek kigunyoltatása; hadi hírek; Meer báró győzelme a’ carlosiakon ’s a’ t.) Anglia (felső ’s alsóházi viták; London 
derrv szóba hozza a’ spanyol ügyet ’s a’ t. a’ király egészségi állapotja’s -f) Franeziaország (a’ marsmezői szerencsétlen esetek részletei ’s a’ t.) Oroszország. 
Amerika- Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás. Lotto.

M A G Y A R -  és E R D É L Y O R S Z Á G .
ő  cs. kir. fölsége f. h. I 3 ki határozatában, az érd. kir. udv. 

kanczellariánál, elhunyt Hodor Lajos helyébe levéllár-’s lajstromzói 
hivatal igazgatójává , ’s egyszersmind erdélyi rangbecsnökké (taxa
tor) Karós Antal udv. titoknokot nevezni mélloztatott. A’ cs. kir. 
alsó ausztriai feljebbvileli törvényszékhez magyar nyelv tolmácsinak 
Zöld Lajos ’s Marovsky József h. ügyvédek váloszlatlak.

A’ m. kir. udv. kamra Huszka János ipolysági sópajtaört 
ugyanazon hivatalban Selmeczre , helyébe pedig Szilágyi Mihály 
lárkányi sópajtaört; továbbá, Zorenberg Antal b. tokaji díjtalan gya
kornokot tárkányi sópajlaőrré ; Puchlin József dunavecsei sópaj- 
taőrt földvári sópajlaőrré ; ’s ennek helyére Furcsik Antal ungvá
ri dijlalan gyakornokot alkalmazá.

l l e r e g b e n  R. Perényi Gábor főispáni helytartó elnöksége 
alatt f. é. jun. 24kén tartatott megyei tiszlválasztás következő tisz
tikart alakított: alispán, 1 ső ludányi Hay G} örgy; 2dik vásáros-namé- 
nyi Eölves Tamás. Főjegyző: Komlósy Károly ; a l : Jső Péchy Pál, 
2ik Ray Ferencz. Levéllárnok : l: ácz István; adószedők: fő, Gecsey 
György —  hadi: Buday István —  házi al : Nánási Menyhért ’s P é
chy János. Számvevő: Bősz János; ügyészek: fő, Bay Ignácz ; 
al, 1 ső Román Ferencz, 2ik Vass Antal; tisztel. Gorzó Tódor, Hor
váth Aloiz, Szekerka János ’s Landor Lajos; pertárnok: Gulácsy 
István. Szolgabirák. a) Tiszaháti járásban ; fő: Bay Gábor; a l: Hu- 
nyady András; ’s Yitkay Imre; esk. Mező Bertalan, Szarka József 
’s Danes Lajos, b) K a s  z o n y  i Jár : fő szb. Uray Pál; al: Uszkay 
György; esk:  Tarnóczy György ’s Landor József, c) M u n k á c s i  
jár. lő szb. Leszkay Ignácz; al : Bősz Károly; esk. Bényei László, 
d.) F e l v i d é k i  j á r .  fő szolgab. Buday Károly; al : Jobszty F e
rencz ’s Komlósy Ferdinand; esküitek: Horváth Antal, Gorzó Já
nos ’s Galgóczy Pál. Orvosak, mérnökök, és biztosak a’ várnagy- 
gyal együtt ugyanazok most is, kik eddig.

N a g y v á r a d ,  június 24kén. B i h a r  m e g y e  főispáni he
lyettes L á n y a i  J á n o s  úr elnöksége alatt junius S ík étő l S o 
káig , tarlá tiszlújitási gyűlését. —  Első alispánnak Tisza Lajos , 
ki 1832ben m egegyező szív ’s ajakkal rá bizott ugyané’ hiva
talát , később körülményei miatt létévé : most szavazatok’ több
ségével 22kén este megválasztaték. A’ többi tisztviselő, fölkiáltás 
által lett; és pedig másodalispán: Beliczay Miksa. Fizetéses táb- 
labirák : \ idovich Mihály, Yinkler István Bölöni, László ’s Besse
nyei László. Főjegyző: Toperczer Ödön. Aljegyzők: Iső ifjabb 
Miskolczy Lajos; 2ik Szőlősy Ferencz; 3ik Molnár Ferencz. Fő
ügy véd : Porub.szky István. Alügyvédek. Iső  Boros Lajos; 2ik 
Nagy Samu. Középponti szolgabiró: Szacsvay György. Házi fő 
adószedő: Ilrabovszky Albert. —  Hadi fő adószedő: Géczy József. 
N a g y v á r a d i  j á r á s b a n :  Főszolgabíró: Szentiványi Lajos. 
Alszolgabirák: Szerdahelyi Imre. Tokody István és Stepano- 
vics Lajos. —- Esküitek: Lakatos Imre, Péchy György , Beliczay 
Ferencz, Hankovics György. •—-Adószedő; Szilágyi Imre. —  S á r 
r é t i  j á r á s b a n :  fő szolgabiró: Kiss Károly; al szolgabiró : Si
mont! Ferencz s Miskolczy Károly, első alszolgabirónak fő bírói 
ranggal neveztetvén, e’hivatalt megköszöné. —  Esküitek: Szentgyör- 
gyi Elek, Csífy László ’s Olasz Dénes. — Adószedő: Budaházy Zsig- 
mond. —• E rm e l  lé  ki j á r ás ha  n; főszolgabíró : Bernáth József. 
—  Alszolgabirák : Lakatos Aloiz, Miskolczy Imre ’s Fráter Albert. —  
Esküitek: Beregszászy Antal, ifjabb Fráter József, Dömsödy Ferencz 
’s Yégh György. Adószedő, Darvay Lajos. —  S z a l o n t a i  j á r á s 
ban:  Főszolgabíró: Sánla György. Alszolgabirák: Kovács Imre, 
Ambrus János és Sisáry Lajos. —— Esküitek: Lestyán Károly, F ó
liád László, Hónapi Ferencz, ’s Onody Gábor. Adószedő: Stépán 
István. B e l é n y e s  i j á r á s b a n :  Főszolgabíró: Tokody Imre. 
Alszolgabirák: Yincze Péter, ’s Jakabfy Joachim. Esküitek: Fánd- 
ly László, Kovács György ’s Mág Emmanuel. Adószedő: Milter- 
müller Sándor. •— Orvosak, mérnökök, biztosok, hivatalukban szokás 
szerint, niegerősitleltek. Megyei hadnagynak még tavaly helyet- 
tesűlt: Jedlicska Károly.

N. S z e b e n b e n, jun. 1 6 kán a’ hódolati oklevelet kisérendő 
’s még két más fölírás aláíratván, három nemzeti pöcsét alatt, e’ czélbul 
a’ Hitek állal nevezett küldöttség kezeibe nyujtaték, a’ királyi teljes ha
talmú országgyűlési biztosnak átadatásul, mit a’ küldöttség másnap 
(1 7én) véghez is vive, miglen ugyanazon napi ülésben a’ Bitek a’ kincs- 
tárnoki hivatalra következőkel válasziának jelöltekül a’ kalholikusok- 
bul : Ivornis János gr. kir. kormányszéki alelnököt; Gerliczy Fü- 
löp udv. tanácsnokot; ’s Bánfíi József gr. nyugalmazott kormány
széki tanácsnokot. Helv. vallásuakból: Bethlen János gr. kir. m eg
hívottat ; lthédei Ádám gr. királyi táblai elnököt, ’s Ugrón István 
országgyűlési követet. Ágostaibul: Bedeus József udv. tanácsnokot;

Conrad Endre kormányszéki tanácsnokot ’s Bruckenthal József b. 
kir. fő országbiztost. Unitáriusokbul: Szentiványi Dániel kir. táblai köz- 
birót; Augusztinovics Pál kormányszéki tanácsnokot; ’s Dániel E- 
Iek főispánt. —

N. S z e b e n b e n f. h. 19, 2 0  ’s 21 ki országos üléseken 
a’ sarkalatos hivatalokra választást folytaták a’ RRek. A’ szótöbbsé
get nyert jelöltek nevei ezek: Tartományi kanczellárságra I9kén, 
katholikusokbul: Lázár László gr., tartományi kanczellár; Gál Lász
ló, kormányszéki tanácsnok; ’s Barcsay János, kir. hivatalos. Helv. 
vallásuakbul: Kemény Ferencz b,, országgyűlési követ; Bánfli Lász
ló b., orsz. köv., ’s Degenfeld Otto gróf. Ágostaiakbul: Conrad En
dre , kormányszéki tanácsnok ; Bedeus József, udv. tanácsnok ; ’s 
Bosenfeld János Mihály, kincstári tanácsnok. Unitáriusokbul : Sala 
Samuel, kir. táblai itélőmesler; Augusztinovics Pál, kormányszéki 
tanácsnok ; és Szentivány Dániel, kir táblai közbiró. —  20ikán kir. fő 
országbiztosi hivatalra, katholikusokbul: Béldi György gr., kincs
tári tanácsnok; Nopcsa László, főispán; ’s Gál László, kormány
széki tanácsnok. Helvet, vallásuakbul: Bánfíi László b., orsz. követ.; 
Kemény Ferencz b., orsz. követ.; ’s Bethlen János gr:, kir. hivata
los. Ágostaiakbul: Conrad Endre, kormányszéki tanácsnok; Ro
senfeld János Mihály, kincs. tan.; ’s Bedeus József, udv. tanácsos. 
Unitáriusokbul : Sala Mihály; kormányszéki titoknok ; Daniel Elek, 
főispán; ’s Pálfi E lek , al-királybiró. 2 lén  számvevő elnökségre, 
katholikusokbul, Nemes János gr., fő királybíró; Bánfíi József gr., 
nyugalm. kormányszéki tan.; ’s Béldi György gr. kincs. tan.— Helv. val
lásunkba!: Bánfíi László b., Kemény Ferencz b ., ’s Ugrón István, 
országgyűlési követek. Ágostaiakbul: Bruckenthal József b., fő or
szágbiztos; Regius János beszterczei székbiró; ’s Bertleff Mihály, 
kormányszéki titoknok. Unitáriusokbul: Augusztinovics Pál, kormány
széki tan.; Maurer Károly, kir. táblai közbiró; ’s Daniel E lek , 
főispán. —  Erd. H.

K ü l ö n f é l e . Nemzeti színházunk belső rendezésén erősen dol
goznak; a’ vas erőmüvek is megérkeztek már, mellyeket Keglevich 
Miklós gr. sziveskedék szilvási hámorában készíttetni; ’s műértők 
állítása szerint, e’ vas olly tiszta ’s hibátlan öntetü, hogy Europa 
bármelly hámorában sem találhatni jobbat, annyival is inkább, mi
vel vágásra ’s fúrásra egyenlőn használható. Mig egyfelől szinházunk 
közelgő bevégeztén örvendünk, másfelől uj örömre gerjeszt egy újabb 
régi óhajtás valósulása, t. i. a’ nemzeti Muzeum-épités , mellyet f. 
é. jul. Íjén kezdendnek meg. Fülöpszálláson e ’ h. I9én  reggeli 1 ’s 9, 
délutáni 4, ’s esti 9órakor, nyugotrul kelet felé terjedő, igen érezhető 
hullámzó földingás nem csekély mértékben rezzenté meg a’ vész-ret 
tegő lakosokat. Richter Aloiz a’ jászói ’s leleszi prépost, mint a’ kassai 
tud. kerület főigazgatója, a’ kegyes iskolák s. újhelyi gymnasiumát hi
vatalosan jun. 1 6 kán meglátogatván, minden osztályban a’ rendszeres 
tanulmányok minden ágaiból több ifjat szoros vizsgálat alá vett, ’s mind 
a’ buzgó tanítók, mind tanulók tapasztalt igyekezetén tett dicsére
tes megelégültének nyilványitása után örömteljes tisztelgések közt 
más tanító intézetek szemléletére távozott, de a’ szegényebb szor
galmas tanulók számára hagyott segedelemmel bőkezűségének is szép 
emlékét hagyá S. ujhely Athenaeumában.

Legközelebb múlt hetekben egy a’ teréziai lovag Akadé
miában történt igen szomorú esemény nagy mértékben magára voná 
Becs lakosi figyelmét. Ekkor ugyanis ez intézetben, mellyet az 
epegörcs ’s náthahurutláz szerencsésen elmellőze, több növendéket 
’s papot rögtön már első megjelentékor veszélyes bélyegü járvány 
gyomorláz , levert lábárul , ’s két hét alatt a’ növendékek fele ’s 
hét pap küszködök dühe ellen. Mindjárt a’ betegség első megje
lentékor mindent elkövete az intézet gondviselősége czélszerü or
vosi rendelmények által a’ baj-elhárításra ’s okai felfödözésére. A’ 
betegeket egy előbbi császári mulató-kastély szellős tág teremibe 
szálliták, mennyire csak lehete , távul egymástól ; miután pedig azon 
betegek száma, kiket rokonik saját lakásikra nem vivének, igen nagy
ra növekvők , ’s a’ láz az idegrendszer megtámodása által igen ve
szélyes alakot öltött, az alsó ausztriai kormányszéki elnökség , 
költséget nem kiméivé, az alsó ausztriai főorvost több segéddel az 
intézetbe küldé , kik , segítve az intézet orvositól, telhető szorga
lommal törekvének kikutatni a’ baleset okát. Midőn végre az ideg
lázban sinylők nagy száma veszélyes ragály-kifejléssel ijeszte, Este 
Max. fhg badeni palotáját minden bútorostul, ’s királyunk ő föls. 
szinte egy badeni épületét átengedő a’ betegeknek. Az intézetben 
ápolt 82beteg közül eddig hét halt m e g , ’s köztük mellbetegség
ben kettő. A’ rokoniknál ápolt 17 beteg közül pedig három lön az ideg
láz áldozatja. Szoros vizsgálat után, az orvosi küldöttség hivatalos tudó
sítása szerint, nem lég ártalmassága, ételek minősége ’s réz főzőedé
nyekből fejlett méreg-anyag, mint az Alig. Zeitung mondja, hanem
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a’ kulviz megromlása okozá a’ szomoritó betegségeket. Megromlott pe
dig a’ kutviz a’ közelében levő ganéj-csatornákban kifejlett ártalmas lég
től, melly a’ számos esőzés állal porhanyóit keskeny földrétegen átszi
várgón a’ vízbe. E ’ körülményt egyéb hittel erősített, adatokon kül 
inég az is valósilja, hogy csak azon papok belegültek meg, kik kútvi- 
zet ittak, a’ borivóknak ellenben semmi bajuk sem lett. Már czélszerü 
Vendeletek vannak a’ baj gyökeres elhárítására; a’ növendékeket pedig, 
mivel kénfürdőket kell használnunk, szétoszlaták, ’s aug. vége fe
lé fogják velük pótoltatni az ekint elmulasztott idei tanulmányokat, 
Jiogy a’ gyászos eset miatt hátramaradást ne szenvedjenek. —

A’ h í d é p í t é s i  országos küldöttség előbbi lapjainkban közlött 
munkálatinak bővebb felvilágosításául adjuk itt b. pinának ugyan
azon orsz. küldöttséghez intézett ’s a’ Jelenkor 50ik számában lát
ható jegyzőkönyvi kivonatban többször érintett folyamodását is.

Fenséges cs. kir. főhg orsz. nádora ’» főtnéltóságu országos kül
döttség ! A’ legközelebbi országgyűlésen hozott 2 6ik törv. czikfcelynek 
és annak folytában munkálkodó kisebb küldöttség elnöksége altd Bu ta 

Pest közt építendő álló hid iránt közlött felszólításnak következésében 
én alulirt elhatározván magainat e’ merényi egy velem szövetkezendő 
társasággal egyetemben elvállalni, szerencsém van e’ tárgybani néze
teimet ’s azokon alapuló előleges javaslalirnat cs. kir. fenséged’s a’ főm- 
sgu országos küldöttségnek következőleg adnom elő: Érett megfonto
lás és bővebb adatok szerzése után meggyőződtem, bogy Buda ’s Pest 
két testvér város partjai’ összekapcsollatásának sem technikai, sem pénz
beli tekintetben lehetetlenség nem áll útjában, de egyszersmind annak 
létesítése olly rendkívüli nehézségekkel ’s olly »'agy pénz-koczkáztatás- 
sal van egybekötve, hogy ezek mind a’ fő ország igazgatás, mind má
sok részérül is , kiket a’ vállolat’ előmozdítása illet, \agy kik az által 
különösen érdekelvék, hasonlókép rendkívüli kedvezéseket tesznek löl, 
mellyek reménylhetése nélkül senki illy tetemes és költséges vállolat- 
ba okosan nem bocsájtkozbatnék. Meggyőző lésem szerint a’ közlekedé
si eszköz létesílhetése, szoros megítélése s megállapításához, továbbá an
nak minemü ’s millyenségének, valamint nem különben felállítása helyé
nek meghatározásához tartozó élőmunkák’ tételét’s vezérlését, úgy szin
te maga a’ fő munka végrehajtásának technikai részét is egyedül olly 
műértőkre kell bízni, kiknek alkalmuk volt elméleti isméreteiket gya
korlatban is helyeseknek mutálniuk , és kik a’ vizépité.szet körében va
lami tökéletesen sikerültet már valósággal létre is hoztak. Aina’ körül
ménynél fogva azonban, mi szerint illy művészek csupán Angol, Fran- 
cziaország, vagy Amerikában lelhetők, ’s illyeseket Magyarországba 
utazásra, itt az előkészületek’ tétele végett hosszabb ideig tartózkodás
ra , ’s annak idejében magának a’ munkának vezérlésére egyedül nagy 
jutalmak’ biztosítása indíthatna: Ez irányt, valamint a megkiváutató költ
ségekre nézve is bővebb részleteket; habár csak közelítőleg is szolgál
tatnom, úgy nem különben a’ megbízandó technikust névszerint kijelel
nem mind addig lehetetlen, fens, fölig ’s főmsgu orsz. küldöttség, míg 
némi biztossággal nem számolhatok arra, bog,) en mások fölött elsősé
get nyerhetni és cs. k. fenséged ’s a’ felhatalmazott orsz. küldöttséggel 
az ügy* velejére nézve törvényes egyességre juthatni fogok. Innen a- 
zonhan előleges egyezkedés szüksége tetszik ki, ’s azért bátorkodom 
cs. kir. fenségednek ’sa’ főmsgu orsz. küliiöltségnekezennel némelly alta- 
lányos pontokat hozni javaslatba, mellyeket előbb megállapítatni kíván
nék, hogy sem a’ fen említett előnyomozások ’s előkészületekbe bo
csátkozni, ’s az egész munka’ részletét cs. k. fens, ’s a’ főmsgu orsz. 
küldöttségnek előterjeszteni fognám; ugyanis lör Ígérem, hogy én Bu
da és Pest városai közt a’meghívandó illető hozzá értők által kinyomozan
dó ’s tartósnak és megfelelőnek kijelentendő mód ’s minőség szerint 
a’ két testvér város helybeli érdekeit szintúgy, mint a’ kereskedés’ ki- 
vánatait tekintetbe véve, állandó közlekedést fogok létesítői. 2or Köte
lezem magamat Buda ’s Pest városainak illendő, a’ méllány elvei sze
rint,’« a’ helybeli viszonyok’ tekintetbe vétele mellett kitiidandó ’s meg
állapítandó kármentesítést adu’. 3. Buda ’s Pest városainak minden rend
kívüli vizáradás-veszélytői biztosítása végett a’ két városhoz tartozó 
Dunapartokat czélirányos töltésekkel óvandom, 4. Kötelezem magamat 
a’ megszabandó kiváltsági évek’ elfolyta után a’ felállítandó közlekedé
si ezközt legjobb állapotban általadni; azon ideig pedig általam benyúj
tandó jegyzék szerint egy tartalék-pénz-alapot, a’ főország igazgatásnak 
akármikor kimutatandót, alkotni ’s világosságban tartani, mellynélfogva 
nz netaláni nagyobb megrongáltatás’ esetére is szakadatlan haszonve- 
hető állapotban tartathassák 5. A’kibocsájtandó részvények’ számát előre 
me? nem határozhatom ugyan, de szándékom darabját 500 pfrtjával ad
ni ki, és kötelezem magamat ezennel, legalább egy harmadat azoknak 
és pedig felében Buda ’s Pest két városa, más felében Magyaro-rszág 
többi lakosri számára tetszés szerinti részesülés végett 6. hónapi»1 sza
bad vásárolhatásul hagyni, melly határidő múltával azok saját rendelke
zésem alá esnének vissza.Mind ezen olly tetemes köteleztetéseimért a’ 
következő feltételeket kérem : iször hogy én a’ velem szövetkezendő 
Társasággal együtt az(A alatti jegyzék szerint mindentől, ki a’ felállítan
dó közlekedési eszközt használandja, vámot szedhessek, e’ vámjegyzé
ket azonban , ha jónak látnám, alább szállíthassam. 2. hogy nekem a’ fő 
országigazgatás és az illető hatóságok részérül a’ törvénynek kiki által 
megtartathatása végett szükséges minden segéd ingyen adassék. 3 hogy 
az országiás a’ felállítandó közlekedési-eszköz mindenkori szabad hasz
nálásáért egyszer mindigre általán véve 300.000 pftot adjon ; ezen e- 
gész summa helyett azonban a’ budaiparton a’ Víziváros kezdeténél az 
utón felül és alul fekvő 's az ide zárt rajzbul látható országos raktáro
kat, az egész helyzet szabad, mindazáltal a’ szükséges’s kényelmes járás 
kelés sérelme nélkül, használása jogával együtt 150,000 pftba számítva 
nekem tulajdon gyanánt átengedje, a’ többi 150,000 pfrtot pedig kész 
pénzben fizesse ki. 4. hogy sem hajó, komp, vagy csolnak, sem gőzhajó 
af két város és O-Buda koronái mezőváros határaiban egyik partrul 
a másikra átszállítási pénzért járni előleges megegyezésem nél
kül ne engedtessék. 5. hogy mind azon telkeknek, mellyek most a’Du- 
na medrében rendszerinti vízállásnál födve rejteznek, a’ két part’ feltöl
tése által azonban szárazzá lennének, méltányosan meghatározandó ér
téke nekem az illető városok által megtérhessék, vagy magok a’ telkek 
a’ részvényes társaságnak tulajdonul engedtessenek által, és 6or : hogy 
az általam alkotandó részvényes társaság a’ hid-vámot az iső pont’ ér- 
íelnae szerint 100 évig szedhesse, és nekem ez iránt • ’ íoo évre szó

ló , ’s részvényes társaságra ruházható kirekesztő kiváltság adassék.
Midőn tehát cs. k. Fenségedet ’s a’ főmsgu országos Küldöttsé

get alázattal kérném, hogy ezen a’ vállalat fontosságához szabott enge
délyeket mindenek előli egyesen jóváhagyni mélióztatnának , minek 
megtörténtével én azután igyekezném minden e’ tárgy létesítéséhez kö
zelebbről tartozó részleteket cs. k. Fenséged ’s a’ főmsgu országos Kül
döttségnek hova hamarább elibe terjeszteni: egyszersmind szerencsém 
van kinyilatkoztatni, hogy én a’ mennyire az elszámlált kedvezéseket 
megnyerhetem, ezen Nemzeti Munka’ felállítása ’s valósítása iránti haza- 
íiui buzgalmam újabb bizonyságául, mindent a’ munka’ lehetősége, ’s mi- 
módoni létesílhetése kitudására, a’ megkiváutató tervek ’s rajzok, nem 
különben az egész építést illető számolások ’s költségvetéseknek elké
szítésére szükséges előleges kiadásokat, úgy szinte az általam e’ végre 
meghívandó kül ’s belföldi technikusok ideigleni jutalmazását, úti ’s éle- 
leuiKöltségeit kész vagyok sajátombul viselni, ’s az ahoz megkiváutató 
pénzt előállítani, mire nézve magamat egyszersmind lekötöm, hogy 
azon noha előre fel nem tehető, de még is lehetséges esetre, ha azon 
inüértők’ ítélete’ szerint Buda ’s Pest állandó egybekapcsoltatásuk a’ tör- 
vényhozóság által tett intézkedésnél fogva teljességgel nem lenne való
sítható, ’s ez e’képen erőmet felülmúlná, azon előleges költségekre 
fordított summa' egyik felét a’ Hazának áldozatul ajánlandom , és csak 
másik felének megtérítésére fogok számot tartani. Mik után alázatos 
javaslatim ’s ajánlkozásom kegyes méltatását ’s tekintetbe vételét óhajt
va várván, mély tisztelettel maradok cs. k. Főherczegséged’ ’s a’ főmsgu 
országos Küldöttségnek B ecs, máj. 3. 1837. alázatos szolgája H ód ő s i  
cs K i z d i a i  b. 8 ina György sk.

Az egész ügy részletes!) körülményemül, minden adatai- 
val együtt, bővebben értesülhetni az e’ napokban Heckenast Gusztáv 
könyvárusnál hiteles alakban megjelenendő jegyzőkönyvi nyomtat
ványba.

a’ magvak tudós TÁRSASÁGNAK' juu. 12kén tartott kisgvülésében 
mutattatott be: I. A’ nógrádi nemzeti intézet’ részéről a’ kézirattár’ 
számára Kubínyi Ferencz táblabiró’ előterjesztése a’ porosz népneve
lés és elemi oktatásról. 11. Egy a’Tudománytár’ számára beküldött philo- 
sophiai dolgozat, ’s egy, külön nyomtatás végett beadatott mathematical, 
valamint egy szép literatúrai munka is, melly ek illető osztálybeli tagoknak 
adattak ki vizsgálat végett. Hl. Egy gazdasági értekezés, küldőjének 
visszaadatott. IV. A’könyvtárt következő szerzők nevelték legújabb mun
káikkal : a)Sárvári Ferencz : világosító és rendszeres előadása az 1836ki 
úrbéri törvényeknek, Pest, 1837. b) Perlaky Dávid: történeti adatok 
költészeti toldalékkal, Pest, 1837 c) Nagyajtai Kovács István: Erdély- 
ország történetei’ tára. iső kötet. Kolozsvár, 1837. d) Guzmics Izi
dor: Egyházi tár, 9(1. fűz. és Jób’ könyve. Pest 183). e) Pusztay Sán
dor: Soleria Josephi Palatini Pozsony 1837. f) Rumy Károly: Lehr
buch der Oecoiiomie. 2 kút. Becs 1808.— Anleitung zum Bierbrau
en, Becs, Í 826.— Újonnan fölfedezett módja a’ lóétetésnek, Kassa, 
1835. magyarul és németül. — Biblische Perlen von Kornfeld, mit einer 
Vorrede von Dr. Hinny. 1826. Ezeken kívül az utolsó még a’ követ
kezőket küldte: Bod Peter, szentirás értelmére vezérlő Lexicon , 1 743. 
Pfábler, jus georgicum kungariae. Becs 1820, és Vaterländische Blat
ter 1811 — 12 — 18 6 kötet

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  Perlaky Dávid bezi ev. predik. 
superintend, jegyző ’s táblabiró , a’ in. academia’ alaptőkéje’ nevelésé
re legújabb irományából: Történeti adatok, költészeti toldalékkal (Pest, 
183 7. S.r. 80 lap) ötven pé.dányt kü dütt aluürthoz. Áruitatnak ezek az 
academia’ középponti könyvárosánál Eggenberger Józsefnél. Ara egy 
példánynak 20 kr. pengő. Pesten jun. sokán. 1837. Dr Schedel Ferencz 
in. k. titoknok.

P O R T U G Á L I A .
Lissaboni tudósítások szerint f. h. Grul , végre csakugyan 

sikerült a’ ministeralakitás, mellynek azonban nem Ígérhetni állan
dóságot. Sa da Bandeira ’s baráti megnyerők, mit kívántak, hogy 
Diaz d’ Oliveira legyen ministerelnök ’s a’ bel és egyházi ügyek 
minislere, Bobeda osztályos tábornok had- ’s ideiglenes gyarmat - 
-minister; d. Castro Faréira de Mesquita, külügyminister, végre d. 
Joao d’ Oliveira pénzügyminister. Az igazság -  ministeri tárcza még 
nem volt átadva senkinek, midőn a’ többi kinevezés történt, f. h. 
ijén ; úgy hiszik azonban, hogy ez Duarte Leitaonak van szánva. 
—  A’ cortes f. h. 3iki ülésében indítványba hozák: hatalmaztassék 
föl a’ kormány a’ nemzet java ’s a’ közhitei föntartása tekintetébül 
a’ lehelő legjobb módon 1 5 0 ,0 0 0  font sterlinget kölcsön venni. 
Erre a’ ministerelnök ’s a’ cortes elnöke is kimondd helyeslő véle
m ényét, ’s Diaz d’ Oliveira azon nyilatkoztatással végzé, hogy ő 
társával együtt Írásba foglalt előterjesztést nyujtand be a’ cortesnek 
az uj kormányzásban követendő elvek iránt, mi szerint a múlt évi 
sept. Ilikén kikiáltott alkotmánysrerü újítás, törvényes szabadság, 
előhaladás és gazdálkodás, rend és állandóság védelmét ’s föntar- 
lásál ígéri. Mint mondják, az uj ministerség egyik első rendsza
bálya az utolsó vámjegyzék eltörlesztése, vagy, mások szerint, 
esztendeig- tarló fölfüggeszlése lesz.

A’ M. Chronicle tudósítása szerint Lissabonbul, elhalasztá 
a’ királyné szándéklott cintrai kirándulását, ’s mint hiszik, épen 
nem is fog oda menni. Ennek fő oka,  mint mondják, a’ miguel- 
pártiak által költött azon hir, hogy Dona Maria terhessége csupa 
koholmány, ’s Cintra van a’ csel-játék színhelyéül választva • ’ 
gyermekágyi betegségre nézve, melly alkalommal ál thrón - örö
köst akartak becsusztatni.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A ’ Mémorial Bordelais szerint a’ Spanyolországbul érkező 

tudósítások napiul napra nyugtalanítóbbak. Ha egy —  Oleronban f. 
h. 9rül költ levélnek hihetni: Barcelonában újabb zavargás történt, 
mellynek következtében a’ republicans párt ismét helyre állitá ön 
alakította juntáját, a’ kormány érdekét ’s tekintetét íöntarlani szán
déklott kormányzói pedig meggyilkold, ’s holt tetemét az ulczá- 
kon hurczolá. A’ zenebona közt, úgymond e’ lev é l, több carlo»-
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párti személyt megöltek , ’s a’ csend és nyugalom még az utol
só hir elindultakor sem volt helyre állítva. Egyéb ludósilások szin
te sok más forrongásrul tesznek említést, mellyekre az egyházi 
eszközök eladásának kihirdetése szolgáltaia okot. Különösen inge
rültnek mondják Almagro lakosit. JLeonban katonalázadás ütött ki, 
’s csak nagy üggyel bajjal lehete a’ féktelenkedő zászlóaljat le -  
fegyverzeni. Hasonlag nyugtalankodék a’ franczia segédsereg is, 
többféle sanyargása ’s élelem és ruházatbeli szüküllsége miatt; en
nélfogva Pampelunába helyezték át, oltani őrködés végett.

Következő a’ királyné által az elibe terjesztett alkotmány- 
>áltoztatási munkálatok iránt a’ corteshez bocsátott válasz : „A’ cor- 
teshez. Szintolly nagy méltánylattal mint megelégüléssel fogadéin 
a* cories állal hozzám intézett üzenetet, ’s néztem óllal a’ vele kül
dött alkotmány leiratát. Noha én e’ munka alapját ’s vázlatit már 
annak idejében vizsgálat alá vettem, ’s ennélfogva már akkor is tuda
tán), hogy tartalmával általányosan megelégszem; de most ez új 
alakban ismét ’s tartósabban vizsgálóm, mennyire tökéletesítő s mint 
fejező azt be a’ cortes; 's minthogy abban minden reményt telje
sülve találok , mellyet mint királyné ’s anya olly igazságosan hely- 
zék a’ cortes hazaiiságába, bölcseségébe ’s törvényszerű gondol
kozásmódjába : rendkívüli örömemre szolgál a’ eortessel tudathatni, 
hogy kész vagyok, leányom a’ királyné nevében, ünnepélyesen, 
a’ legszabadabb ’s kinszerillenebb módon megesküdni, hogy a’cortes 
által határozott amaz alaptörvényeket, mellyekben a’ korona üdvös 
és szükségképi tekintetét nem kevésbé vették íigyelembe, mint a’ 
spanyolok szabadságát ’s nemzeti jóllétét, —  helybenhagyom ’s el
fogadom. A’ palotában, jun. 4ikén 1 8 3 7 . Maria Christina.u

Alig nyerte meg illyképen a’ királyné helybenhagyását az 
üj alkotmány, tüstint gúny tárgyul tüzek azt ki a’ pártok. A ’ re- 
publicanusok „Constitution de Anillo“ névvel bélyegzik , Arguelles 
Jh22iki elszakaszkodtára czélzólag, az Estalulo hívei pedig „iste
n in e k  csúfolják, melly melléknevet Arguellesre az 1 HXiüki alkot
mány idejéből ragaszták. Leginkább ócsárolják ’s fonákílják a’ vá- 
lasztástörvény alapzatit. Mit használ, igy szólnak, minden egyes követ 
választójinak számát 300-ra határozni , holott a* kitűzött módosi- 
tások szerint alig találkozik 3 0  arravaló. Hol van , nagy városokon 
kívül, egész Spanyolországban csak egy polgár is, ki 1 5 0 0  real- 
nyi haszonbért fizet, vagy olly házal bir, melly ennj it jövedelmez
ne. 1 5 0 0  real kisebb szerű spanyol városban 15 esztendeig is elég  
házbérre, szép ’s nagy lakért is. —  Sokszor mondám, igy szól 
a’ tudósitó, hogy az nj alkotmány halva született, ’s az általa meg
hívott tanácsnokok csak egyszer sem részesülendhetnek a’ helyükön 
megjelenhelés örömében. Mert, bár mint álljanak a’ dolgok, a’ tar
tományok szerencsétlen helyzete ’s a’ carlosi hadsereg győzelmei 
annyira elkeseriték a’ szíveket, ’s úgy fölizgaták a’ közvéleményt, 
hogy újra minden tábornok elvesztő hitelét, ’s a’ jelen kormány 
egészen csúfja lett az őt gyűlölő pártoknak. Ez a’ kormányzati rend- 
ellenség , ez a’ fejetlenség , mellyben mi most élünk , midőn senki 
nem parancsol és senki nem engedelmeskedik : csupán Mendizabal 
ministernek látszik tetszeni, azon egyetlen férfiúnak, ki egyedül 
tudott magának hasznot szerezni a’ spanyol zendülésbül, a’ klaslro- 
mokban volt minden művészi és tudományos kincseket eltulajdonítván, 
mellyet nagy mennyiségű készpénzzel együtt Londonba külde. Azt 
rebesgetik , hogy a’ kormány általányos fegyverre szólitást bocsá- 
tand közre, mi szerint 1 G— 4 5  éves férjfiaknak kivétlenül síkra 
keilend szállaniok, ’s csak 4 ezer reállal válthatni meg személyét. 
Ez ugyan szép mód, néhány zsák pénzzel többet szerezni.

Bayonnei sürgönyök szerint a’ carlosiak fő táborszáJlása 
Tragoban van. Oraa, Meer bárónak adta át a’ parancsnokságot. Espar- 
tero f. h. I lik é n  Lerinben volt. ■— A’spanyol lapok ismét zúgolód
nak tábornokaik ellen.

Bayonnei sürgöny f. h. 17rül Meer bárónak a’ központi 
hadsereg parancsnokához intézett levelébül azon hirt közli , hogy 
e ’ tábornok lsona vidékén az ellenségre bukkant, ’s azt 13kán négy 
órai csata után megfutamító. A’ carlosiak vesztesége két e z e r , a’ 
christinóké 500 . Erősíti e ’ hirt Saragossábul f. h 15érül Borde- 
auxba érkezett tudósítás is. E ’ szerint, tüzes csata után, minden 
irányban üldözőbe vévé Meer az ellenséget, ’s egész esti 8  órá
ig folyvást sarkalta. A ’ vidék teli volt elhullott fegyverrel, pogyász- 
szal ’s holt tetemmel. A’ Messager azonban nem akar hitelt adni 
e ’ tudósításoknak , ’s gunyszerüleg azon győzelmekhez száini- 
tandónak mondja ezt i s , mellyek csak a’ christinók hivatalos lap
jaiban léteztek.

Meer báró 12iki győzelmét későbbi tudósítások nem lsona 
vidékén, hanem Guisona, Tremptől észak felé két leguanyira fekvő 
falunál történtnek állítják, ’s noha megismerik, hogy a’ carlosiak 
vesztének, következésére nézve még sem nagy nyomosságot tulaj
doniinak az egész ütközetnek. Ugyan e’ tudósítások szerint onnan
a’ carlosiak Solsonába szándékoztak, itt Zorillával egyesülendők. __
Pastor tábornok 1 Síikén 3 0 0 0  fegyveressel ’s 2  álgyuval indult ki 
Barcelunábul, hogy még más csapattal egyesülendve Tristanyl meg-
támodja, ki 3 ezernyi csapatjával San Boyt megszállva tartá. 14ikén
Pastorhoz már 2 ezer uj harczos szövetkezett, ’s (Ál San Feliuban, 
Tristany pedig San Clementben állottak.

A N G L I A
Az alsóházban jun. 14kén J. Russell Trevor ur kérdésére 

azt felelte, hogy az egyházi javak kibérletését vizsgálandó biztosság 
16ikán fog kineveztelni. Robinson pedig azt kérdé: mikor ter
jeszti elő a1 nemes lord azon törvényjavaslatot, melly a’ Canada iránt el

fogadott végzetekre volna építve , minthogy a’ dolog siettetése sür
getés. J. Bussell ki nem elégítő választ adott. Azon törvényjavaslat, 
melly külföldi gabona szabad megőrlését liszt alakban jsméti kivi- 
tethetés végett megengedi, Chandos marquis ’s néhány tag ellen- 
mondása daczára is, kik magúkat az angol mezei gazda védelme
zőinek nevezik, 53  szóval 42 ellen elvben elfogadtatott, azaz 
másodszor felolvastatott; szintúgy járt azon törvényjavaslat is , 
mellyel a’ megvesztegetéseket eltörleni szándék a’ parliamentválaszta- 
soknál. Trevor és Sibthorp ezredes módosításul e’ törvényjavaslat fél- 
revetését hozá indítványba, mivel az, úgymond, a’ megvesztegetés
re igen kemény büntetéseket ró ; pedig nem várhatni, hogy míg csak 
Angliában parliament divatozand, a’ megvesztegetés megszűnhessek, 
(a’ szóló tag lory) (kaczaj.) Névszerint úgy gondolkodók Trevor, 
hogy ama jeles rendszabály, mellyet parliamenljavitásnak neveznek, 
ajtót, kaput tárt a’megvesztegetésekre, (kaczaj, és oh! oh!) Azon
ban a’ törvényjavaslat minden szavazás nélkül másodszor is felul- 
vastatott. Morpeth lord jelenté, hogy a’ lordok háza a’ dublini rend
őrségi törvényjavaslatban tetemes csonkító változtatásokat tön , azért 
is az így megmásított törvényjavaslat félretételét ’s helyette másik
nak előterjesztését szándéka indítványozni. Sziníaz alsóházban jun. 
i  5kén ismét megbukott Berkeley kapitány indítványa , mellyel a* 
szépnemnek szabadságot akart eszközleni, a’ karzatokon megjelen- 
hetésre az alsóház üléseiben, mint az a’ felsőházban már divatoz. —

A’ felsőházban jun. 15én Londonderry marq. csakugyan elő
hozó a’ spanyol háborút. Ez úttal ismétlő a’ toryk állal már olly igen 
gyakran felhordott okokat 's panaszokat a’ ministerium által Spanyol- 
országban gyakorlott politika ellen , ’s végzetül három kérdést tön 
a’ minisleriumnak : 1) Adatott e Wylde ezredes ’s brill biztosnak 
éjszaki Spanyolországban utasítás vagy meghatalmazás uj brill se 
gédsereg alkotásra, hogy t. i. brill katonákat a spanyol királyné 
szolgálat jóba lépésre, vagy abban újólag maradásra bírhasson? —  2) 
Érkeztek e a’ spanyol kormánytól további közlemények arrul, hogy 
o’ bábom eddigi vad viselésmódját ezentúl gátolni fogja ? 3) Világo
san tudatta e a’ franczia kormány ő íölsége minislereivel, hogy 
beavatkozását szorosan a’ négyes szövetség föltételeihez szándéka 
szorítani?Londonderry beszédében szán.os ezerre terjedő rajzát adá 
Carlos fegyveres népének ; t. i. a’ bask tar.ományokban és Navarróban 
ezek védelmére, beszámolván a’ fegyveres parasztokat is, 3 5 ezer em
ber ; Calaloniába Sebastian infons alatt nyomult 1 2  ez e r ; Calaloniában 
magában jól fölfegyverezve ’s külön vezérek alatt23 zászlóaljba szer
kesztve 2 0  ezer; továbbá Valenciában Cabrera Serrador, és mások alatt 
16  ezer; Alsó-Arragoniában, most ugyan nagy részben az infans serge- 
ihez csatlakozva, 1 0  ezer ; Spanyolország külön részeiben kisebb 
csapatokban 50 0 0 ; összesen 9 9  ezer. —  Az angol nemzet, úgy mondá 
Londonderry, sürgetve kívánja, hogy az angol hazafiaknak minden 
tekintetben gyalázatos részvétük e’ háborúban végre szűnjék meg. 
Megfelelt e ’ dagályos előadásra Melbourne l. lényegesen követke
zőkkel: „A’ ház nem fogja rósz néven venni, ha egyedül a’ ns. 
marq. állal hozzám intézett kérdésekre korlátozom válaszomat, ’s 
a’ mellettük felhozott okok ’s okoskodások vizsgálatába épen nem 
bocsátkozom , ha ugyan azokat okok vagy okoskodásoknak nevez
hetni ; pedig annyival inkább , mivel e ’ kérdések már mind a’ két 
házban gyakran is előfordullak ’s bőven meghányattak. Mi ő fölső- 
ge kormánya politikáját illeti, mellyel Spanyolországra vonatkozólag 
követ, arranézve úgy tartom, az ismért kabineti parancs megújítása 
elég világos válasz. (Halljuk!) Azonban azok is , kik eredetileg e’ 
parancs kibocsátást ellenzék, meg fognak győződni, hogy annak meg- 
ujittatása nem ugyanazon tekintetektől függe, miktül első kibocsá
tá s a .  Mertnem mindig olly könnyű felhagyni valamelly már m eg
kezdett politikával; 2 ) az illy fölhagyásnak bajos következései is szok
tak lenni; ’s alig lehetne jogosítani, ha olly személyek ellen, ki
ket arra bírtunk, hogy idegen hadi szolgálatban részesüljenek, olly 
törvény büntetését szabnék, melly iránt épen rájok nézve kivételt 
teltünk. Azonban a’ spanyol királyné kormánya iránt sem volna jo 
gosítható iliy viselet, ha olly pillanatban, mint a’ mostani, olly határ
zott bizonyságát adnék világ előtt a’ spanyol ügytől elszakaszko- 
dásunknak. Hly lépés sem a’ britt kormány, sem Anglia becsüle
tével nem férhetne meg. (Halljuk!) A ’nemes marq. azt mondotta ; ö 
előre tudja, hogy én egyik kérdésére semmi választ sem fogok 
adni, úgymint arra sem , valljon vettünk e a’ francziák királyától 
olly határozott közleményt , hogy ő ezentúl szorsosan a’ négyes 
szövetség betüértelméhez fogja magát szabni. -— Azonban jelen
tem, hogy ő fölsége kormánya soha sem kapott illy közleményt 
a’ franczia kabinettől, bármelly igen óhajtotta ’s várta is azt. (Hall
ju k !) M ég egy  pontjára kívánok a’ nemes marquis beszédének 
felelni. —  A’ franczia kormány nem ismeré el a’ franczia kirá
lyi megnyitó beszédből a’ ns. marquis által felhozott hely magya
rázatát, ’s egyenesen azt nyilványitá , mikép a’ franczia kormány
nak legtávolabb szándéka sem volt az ottan alkalmazott szók állal 
gáncsolni az angol kormány politikáját Spanyolországra nézve. Mi 
a’ kegyetlenséget illeti, mellyel e ’ háború viseltetik, arra csak azt 
mondhatom, hogy a’ christinoi katonák azt mindenkor a’ madridi 
kormány világos parancsi ellen , 's a’ harcz dühében teszik, a’ 
carlositák ellenben Carlos egyenes parancsára. ’S  e ’ férfi magát 
Spanyolország királyának nevezi.“ Wellington hg gáncsolja, hogy 
Wylde ezredes, ki a’ hadakozó felek egyik főhadiszállásán esu 
pán kormányát a’ had menetéről tudósítás végett tartózkodik, annak 
különös megbízta nélkül csakugyan részt vön a’ segédsereg ujdon 
szerkesztésében. 0  (Wellington) remény leni szereti, hogy a' nemes
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viscount (Melbourne) e’ tekintetben tévedett. (Halljuk!) Azonban 
sem Melbourne lord, sem pedig Minlo lord, (a’ tengeri kormány első 
lordja) ki később szóla , nem adott e’ tárgyról bővebb fölvilágo- 
sításl. Miután még Cornarvan lord, ki Londonderry marq. értelmében 
’s hangján beszéli, kiemelte, hogy a’ brilt segédsereg eddig igen 
keveset tön ’s ez által a’ britt fegyver Spanyolországban szerzett 
dicsőségének igen sokat árta, Londonderry végzetül valamelly nap
ra inditványi szándékát jelenté arra, hogy a’ kormány által Wykle 
biztosnak Spanyolországban, adott utasítások terjesztetnének elő, ’s a’ 
vitának ezzel vége lön. —  Az alsóházban több sürgetésre, mikor 
mutatja be már egyszer a’ költségjegyzéket, azt válaszolá Spring 
Rice , a’ pénzügy minister , hogy azt minden esetre még ez ülés
ben előterjeszti, bár nem tudja, mikor. •—

Dublini lapok állítása szerint , az O’Connell adó ez évben 
4 0  ezer font sterlingre (4 8 0  ezer p. f.) menend.

A ’ legutóbbi orvosi hirlemény a’ király állapotáról kedve
zőbben hangzik: „Windsor jun. i Okán. A' királynak jó éjszaká
ja volt, ’s a’ betegség jelenségei kevésbé fenyegetők. 0  fölsége 
gyönge ugyan, de a’ statusügyekre fordítani szokott gondoskodását még 
eddig félben nem szakaszlá; aláírva : Halford, Tierney, Chambers, Da
vis.“ A ’ Gl-obe szerint a’király egy erős hánytató bevétele után sokkal 
könnyebbült, főleg a’ lélekzésben. A’ Sun windsori levelezőji szerint 
a’ királyt környezőknek ismét reményük dereng a’ felgyógyuláshoz, 
mellyröl 1 ókén már egészen lemondottak.

Legújabb tudósítások szerint jun. 20ikán reggeli 2 óra ’s 
16  perczkor W indsor kastélyban elhunyt. (Szül. 1 7 6 5 , aug. 2  lén.)

F  11 A N C Z I A 0  11 S Z A G .
A’ követkamra jun. 1 5ki ülésében Mauguin kérdé: nem szán

dékoznak e a’ ministerek hivatalosan közleni a’ Bugeaud ’s Abdel
kader kötötte szerződési, melly nem egyéb, mint Algier feláldozla- 
lása. (Izgás.) Darlhe feleié: *a’ kormány tudatni fogja e’ kérdéses 
szerződést a’ kamrával, mihelyt az időpontot arra megjelentnek tar- 
tandja; (zajgás ,) magát azonban nem kötelezheti semmire, (oh! oh)! 
Mauguin erre megjegyzé : itt igen komoly tárgy forog fen, ’s az: 
Algier föláldoztalása. Kérdé továbbá, nem tartják e ezélszeriinek 
a’ ministerek tanácsot kérni a’ kamráklul a’ szerződés helyben- 
hagyatása iránt. „En, úgymond, tisztelem a’ stalusbalaloin előjo
gait, mint bárki; nem kívánok közlést; de a1 parliamenti szokások 
nem ellenzik közvetlenül is tanácsot kérni a’ kamráktól. Mivel a’ mi
nisterek nem hajlanak erre , engedelmet kérek jövő hétfőn e’ szer
ződés iránt kérdéseket intézhetni a’ ministerekhöz.“ Miulán líarlhe 
jelenté, hogy a’ rninisterium e’ szerződéssel algieri hóditásit nem 
elveszteni hanem megérősílni véli, néhány közbenszólás után a’ 
kamra megengedő Mauguin szándéka teljesítését; a’ napot erre azon
ban nyilván később fogták meghatározni. — A’ 16iki ülésben egy, Paris 
’s Belgium közti, vasul terve volt napirenden. Jaubert gr., mint első 
szónok, először is a’vámokat hozá érintésbe a’ vasutakkal. E ’ pillanat
ban jőve Mauguin, ’s a’ tanácselnökkel a’ folyosón találkozván, hu
zamos ideig beszéli. Miulán Jaubert kifejté vasutróli nézeteit, Paix- 
hans akart beszélni, de a’kamra Mauguint hivá szószékre, ki a’tanács
elnöktől kérdé: megengedi e, hogy hétfőn kérdéseket intézhessen 
hozzá az algieri szerződés iráni ? A ’ ministerelnök szükségtelennek 
vélle kívánatét, mivel nem nyújthatna fölvilágositast azon szerződés
ről, melly a’ kormány észrevételeivel Afrikába visszaküldelék, ez 
iránt áltáljában minden fejtegetést inkább veszélyesnek, mint hasz
nosnak Ítélvén. E ’ nyilatkozást heves vita követé, ’s végre a’ kamra 
nagy többsége Mauguin indítványát ellenzé, mire az ülés leirhallan 
.zajjal föifüggeszteték.

A’ Mars-mezői szerencsétlen esetekről, junius lG - ’s l7 r ü l  
bővebb adatokat közlenek a’ párisi lapok. A’ Messager szerint, e’ 
h. 1 őkén délutáni 3 óráig 24 halott, köztük 13  némber, ’s 22 se 
besült, kik közül csak kettőnek éltéhez van némi remény, vala lát
ható Gros-Caillou kórházban. Egy sebesült alsó része már érzék- 
hagyott vala , midőn a’ kórházba hozák. Igen félhető , hogy még 
sokkal több ember lön áldozalja e balesetnek, mert egy kórház
tiszt állítása szerint, azok száma , kik után szüléji ’s rokoni tuda
kozódnak, 3 0 0 ig  haladt már. A ’ hollak többnyire a’ dolgozó nép- 
osztályhoz tartoznak. Három személy , ugyanegy családból, egy
más mellett leié halálát, t. i. egy 4 0  éves férfi, fia ’s öcscse. A ’ 
szerencsétlenek nagyobb részét ifjabb férfiak ’s koros asszonyok al
kotják. Találkozók köztük még egy fiatal tanuló is, ki tanítóját el
veszte a’ tolongásban, ’s egy gazdag kalmárnő, ki 3 ezer franknyi 
értékű ékszert viselt, melly bántallanul maradt rajta. Az iszonyú 
tolongásban több némbert durva sérelmekkel illőiének, füllengőiket, 
kösöntyűiket ’s a’ t. leszaggaták; e’ hirt azonban a’ Charte kereken 
valótlannak nyilatkoztatja, valamint azt is, hogy több ember késszu- 
rással törekvők magának utal nyitni. A’ holtakat mind megfúlva lelék, 
sebesités egyen sem volt látható. A ’ Messager utóirata az addig be
jelentett holtak számát 31 re teszi. A’ szerencsétlenség okát közön
ségesen zsebeinkre hárítják, kik a’ pillanatnyi tolongást hasznukra 
iordílva mindent rettegésbe hozának; azonban vádolják a’ hatóságot 
is, melly noha több helyen mulattalá a’ közönséget, minden tola
kodást elkerülni akarólag, még is a’ Mars-mezőrül elégtágkimeneleket 
készíttetni felejtkezék. Korábbi ünnepélyekkor az egész mezőt kör
ző széles árkot mindenfelől hidakkal boriiák, a’ 7 — 8  lábnyi szé

lességű róstélyzalot pedig kiemelék , mi jelenleg mind elmaradt;
sőt, a’ hidak építtetését egy nappal az ünnepély előtt a’ hatóság e- 
gyenesen ellillá, ámbár az egész tág mezőrül az említett rostély - 
zatnál egyéb kimenet nincsen. Több katona is éltét veszté a’ tolon
gásban Miután a’ király ’s Orleans hg a’ helyhatóság egy küldött
ségének már jelenté, mi szerint a’ 1 ölei tánczvigalmat elhalasztat- 
ni kívánná, a koronáiig a’ hatósági ülésbe kiséré a’ városi küldött
séget, hol ünnepélyesen nyilványitá, hogy mielőtt az ő tisztéleté
re tartott ünnepély alkalmakor szerencséllenültek hátrahagyoltit nem 
vigasztalja meg, sem ő sem hölgye vigalomban részesülni nem ki- 
ván, sőt nem is tudna. „Tudom, úgymond, csak magányos bale
set a’ kérdésben forgó, ’s a’ veszteség nem sújtja az egész hazát, 
a’ jóllevő idő pedig enyhitendi a’ sebeket; de épen azért, mivel a’ 
dolgozó néposztály tagjai esének áldozatul, ne mondhassa senki, hogy 
holttesteik mellett vigadva ’s lánczolva, sértők meg azon tisztele
tet, mellyel a’ szegény egyszerű és szerény polgár temetésének 
épen olly mértékben tartozunk, mint a’ dúsgazdag pompás halotti 
menetének.“ E ’ szavak mély hatást eszközlének, ’s a’ vigalom 19- 
ikére halasztatolt ; a’ 1 oki lakomára szánt élelemneműket pedig a’ 
párisi szegénység közt osztatá ki a’ város felnöksége.

A’ Moniteur jun. 1 őrül jelenti, miszerint a’ király d’ Haussez 
(Károly ministere, kit a' pairkamra holtigtartó fogságra ítélt), kérel
mét meghallgatván, az igaszságminister előadása következtében, reá 
is kiterjeszletni parancsolá a’ máj. 8 ki közbocsánatot.

A ’ Messager szerint a’ hatósági válaszlások Francziaország 
minden pontjain folyvást a’ minisleri jelöltek ellen ütnek ki, mi oda 
mutat, hogy a’ népség a’ rninisterium politikájával nincs megelégülve.

Cormenin az ő röpkeirata lődik kiadásából jött pénzen 3 5 0 0  
font kenyeret vétetett, ’s azt a’ lyoni szegény munkások közt o sz
tatá ki. —

O R O S Z O R S Z Á G .
Az orosz czár nyilványos oktatás ministere előterjesztésé

re megparancsolá , hogy a’ kasani tudom, egyetemnél tanítószék 
állittassék a’ chinai nyelv számára , ’s egyszersmind arra mindjárt 
Daniil; a’ zlato-ustowskii kolostor archirnandritája Moszkvában ne
veztetett ki rendes tanítónak, 4 0 0 0  rubel észt. díjjal. A’ nyilványos 
oktatás ministere azt is elhatározta , hogy Daniil archimandrita Pe~ 
kingben gyűjtött chinai könyveit ’s kéziratit a’ kasani egyetem szá
mára 5 0 0 0  rubelért megvegye. A’ kasani egyetemnél már három 
tanitószék van keleti nyelvek számára felállítva, úgymint: egy az 
aráb és persa, íidik a’ török és tatár, 3dik a’ mongol nyelv részire. 

A M E R I K A .
De la Brelonniére franczia admiral Didón födözetén megje

lent Veracruz előtt, állítólag a’ franczia lobogó megsértéséért elég
tételt követelni, hova egy amerikai hajóosztályt is naponként vár
tak. A ’ Texas okozta, Mexico ’s egyesült statusok közti, kedvetlen 
állapotrul így ir Dhiladelphiából május 16rul a’ M. Chronicle egyik 
levelezője: „A ’ mexicoiak több hadihajója kering a’ mexicoi‘part- 
vizén s öt vagy hat éjszakamerikai kereskedőhajót, melly Texasba in
dult, zsákmányul ejte. Natchez, éjszakamerikai kisebb hadihajó, sür
getve kívánta kormánya Champion nevű hajóját szabadon bocsáttatni, 
de kivánatát nem teljesítők, sőt komolyan fölszóliták a’ parttól az
onnali távozásra. Mind e’ mellett még néhány napig olt mulata ...ö- 
zel a’ parihoz; mivel azonban ismételt kivánali sem nyerheiének 
kedvező sikert , visszalorlásul egy mexicoi hadi brigget foglalt el, 
’s Pensacolába vontatott. Az ellenségeskedés tehát kiütött a’ két res- 
publica közt, ’s én jóslom , hogy a’ mexicoiak, ha elég balgák a’ 
tusát folytatni , megsziinendnek önállásu független népek sorában 
diszleni. Texasi láborjok sokat szenved, mivel ez állal vizen nem 
töltheti meg üres élettárai , c —  Cuba szigeten ismét sárga-láz pusz
iit, ’s Jamaikában is, hol már több angol őrkatona lett áldozatja. 

E L E G Y H I R.
Brüsselből május i*9röl írják: „Az ismeretes Gusikowlól 

ellopták fa-szalma-hangmüszerét. Bizonyos Hosenslein nevű német 
nyelvtanit« már rég olly gyönyörűségét lelte abban, hogy föltet
te azt valamikép elcsenni. Tervét tegnapelőtt végre is hajlá, ’s ra- 
gadmányával külföldre, Amerikába illőit.
G A B O N A Á R .  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.

b ú z a  1 k é t z z e r .  | roxi 1 *rpa z a b  j k u k u r . 1 k ő i « *

15én Ungvár 9G 1 90  1 64 1 54 1 38  1 96 i -
4 6án N.Becsker. 8 0 — 70 1 65 1 - 1 i0 ! 4S 1 65 1 -
16án Arad 78 1 fii 1 60 1 50  1 32 1 60 1 —

17én Baja 73 1 53 —17 1 43 1 39 29  1 47 1 -
20án Dcbreczen (10 - 1 0 0  1 9 0 - 8 0  1 SS —75 1 43  1 n  1 80 1 -

2 lén Miskolcz 100 — 90 1 7 . - 7 0  1 6 5 —  60 1 52 - 5 0  1 13 3 0  1 8 0 - 7 0 1 2 4 0 - 3 3 5

23án Uj-Becse 8 9 — 7 0  1 SO 1 - 1 4 0  1 4 0  1 60 1 ~
04011 Szeged 90  1 70 1 65 1 *0  1 35 1 70 -
04én Komárom 8 0 —75 1 — I 50 — 43 1 4 5 - 4 4 -  1 - 1 —

3 0 'n Pest. 0 ö — 7li — 66 1 50 1 *3  j 32 1 66 -

P É N Z K E R E T :  Bécs , junius 2sikán 4 pCtcs status kötelezvény 100 1 /3 2 ;  3 
pCtcs 7 6 11/32- —

D l  NAVIZ - Á L L A S :  Junius 2í)kén : 14' 8" 0-'" 3Qkáu: 44'9" ()•'" Julius Íjén 

44' 7" 6 "'
L O T  T E R I  A. Budán junius 2Skán: 23- »6- 6S. 44- 54- 

Becsben jun. 28kán: 27- 44- 86- 25- 86-

( V É G E  az e l s ő  f é l é v n e k . )
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F O G L A L A T .  Magyar- és Erdélyország (kinevezések ; országyíilési munkálatok Erdélyben; jsótlék liptómegye tisztválasztási névsorához; nyugpézlntézet gui 
lése; rózsaünnepi alapítvány; Brankován hg hagyománya; pesti fiók-gyapjuvásár; különféle, hadsergi előléptetések; magyar tud. társ.) Portugália. Spain ol- 
ország (a’ királyné megesküszik az alkotmányra; Madrid, Burgos és Barcelona állapotja; hadi hírek; a’ guisonal győzelemről tudósítások; d. Carlos helyzete 
’s a’ t.) Anglia (a’ király halála körülményei, ’s Victoria kikiáltalása; felsőházi vita a’ spanyol ügyről.) Francziaország (a’ uiarnnezei ünnc| ély alkalmakor tör
tént szerencsétlenségek részletei ’s a’ t.) Németország. Amerika (pénzügyi viszonyok; a’ philadelphiai pórnép balga határzata; Ben-Sherrod gőzhajó szerencsét
lensége.) Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A R  és E H D É L Y O  R S Z Á G.
0  cs. kir. fölségc jun. 3 iki határozatában Kremlicska János 

pozsonyi kanonokot ’s városi lelkészt, a’ bold, szűz Unta völgyi 
apátsága czimével fölruházni méltóztatott.

Királynénk ő cs. kir. fölsége m. h. 25kén Skrbenszky Fran- 
cziska bárónét szü l Erdődy grófnőt palotadámái közé emelé.

Jun. #2ikén a’ 34dik országos ülésen az országos generá- 
lisságra szavaztak a’ Üllek, és pedig jelöltekül választatott a’ katho- 
likusok részéről: gr. Haller Ferencz ezredes, gr. Gyulai Ferencz 
ezredes ’s b. Kemény Károly ezredes; a’ reformátusokéról: b. llécsei 
Adóm altábornagy, b. W esselényi István ezredes ’s Hegyesi Sándor 
őrnagy; az ágostaiakéröl: Greser Mihály; Kreitner Dávid őrnagy’s 
Zeidner Ferencz alezredes ; az unitáriusokéról: Maurer László őr
nagy, Czakó Ferencz őrnagy és Gálit Imre százados. A’ fő kor
mányszéki tanácsosságra pedig a’ katholikusok részéről: Gáal Lász
ló fő kormányszéki tanácsos, Horváth István kir. hivatalos és Harcsai 
János kir. hivatalos. A’ reformátusokéról: Földvári Farkas itélő- 
mester; Szentgyörgyi Imre kormányszéki tanácsos ’sb. Kemény Mik
lós kir. hivatalos. Az ágcstaiakéról: Conrád András kormányszéki 
tanácsos, Brenner Sámuel kormányszéki titoknok ’s Conrad íVlihály 
kincstári tanácsos. Az unitarisokéról végre Augusztinovics Pál kor
mányszéki tanácsos, Sala Mihály korm. titoknok ’sBartha István kor- 
mánysz. titok. Érd. Hir.

Lapjaink 5lik számában közlőtt Liptó megyei uj tisztikar névso
rához pótlékul még ezek járulnak ; utigazgaló lett: Szmrecsányi Imre; 
tiszteletbeli alügyvédek: Podborányi Mátyás, Tholt Gáspár, és Szeuti- 
ványi Dénes; tiszteletbeli esküttek: Lányi János, Malatinszky Elek, 
Andaházi Elek, Lehoczky Vilmos, Szentiványi Imre, Pongrácz József, 
Tholt Dávid, Szmrecsányi József, Motúsz Samu, Vitalis Gergely, Vi
talis Lajos, Okolicsányi Rudolf, Schlachta Dániel, Pruzsinszky Miklós, 
Kubínyi Adolf, Okolicsányi Antal, Detrich Gábor, Zima Dániel, Kori- 
csánszky György, Csemiczky Endre, és Detrich Flórián; tiszteletbeli 
rendes biztos: Vitalis Simon; tiszteletbeli biztosok: Moys József, és De
trich László ; főorvos: Flittner Kérész. János; 2ik : Rumpler Ignácz; se
bészek : Kellner György János, Gere János és Jakman Antal; földmé
rő . Spengel Károly.

B u d á n  f. h. 2 ikán délelőtti 9 órától délutáni egy ig , az or
szágház nagy termében félévi közgyűlést tartván a’ magyar nyűg- 
pénzintézet, négy táblabirót váloszta, ’s egyéb ügyeirül tanácsko- 
zék az Intézet terjesztésére.

A’ rózsaünnepek, mint látszik, honosulni fognak hazánkban, 
’s uj ösztönül szolgálni köznépünknél, nagyobb erkölcsiség-kifej- 
lésre. Ugyanis Benkovics Mihály Pozsony megyeitbiró F. Szely hely
ség  leányinak 1 0 0 0  ftot hagya végintézetében, e’ czélramég 1834- 
ben; ’s így biztosan remélíhetni, hogy ez, ’s a’ nádasi ezévi rózsa
ünnep, több jóért buzgó bőkezű követőre találand.

Brankován hg hagyományából jun. ló é n  minden vallás vagy 
nemzet-különségre tekintet nélkül Czervenvodály Demeter intézete 
szerint a’ brassai szegények ’s nyomorultak között következők kap
tak törökbuza lisztet: 1 ) a’ három oláh templomnál levő szegények  
közül 1 lOen, a’ kathol. közül 26en, a’ reform, közül 25en, a’szá
szok közül 25en, a’ magyar luth. közül 30an, a’ sz. ferencziek kö
zül lO en, ’s így mindössze 2 iően . 2) f 7kén az idevaló fogházban i2ő kenyér ’s 18 berbécs (ürü) osztatott ki. 3) A’ beszterczei é- 
gés által ínségre jutott szerencsétleneknek 2ö f., két szegény háznak 7 f. 3 0  kr. 4) I Ökén a’ bolgárszegi felső templomnál levő nem e- 
egyesült pap 5 0  f . . a’ bolgárszegi nagy templomnál levő pap 1 0 0 , 
a’ görög pap 1 0 0 , az ó brassai templomnál levő pap 50  f. kapott, 
s így mind együtt 3 0 0  f. Ugyan 19kén a’ görög templomban Bran

kován hgért paraztás (gyásztisztelet) tartatván, 3  pap tön szolgálatot,
’s minden jelen volt személy egyegy viasz gyertyát kapott, úgy 
hogy hi osztott viasz gyertya 2 mázsára ment. Templom után a' 
görög egyesület tanácsházában a’ papokat ’s első kereskedőket koli- 
vával, csokoládéval ’s rozólissal vendéglék. 1 iz jelen volt pap pénzt is 
kapott ’s több mint 5 0 0  a’ tanácsházon kívül álló szegény pénzt, 
gyertyát ’s kenyeret, mellynek összes ára 8 0 0  fra ment. Érd. Hir.

P e s t e n  f. h. Isőjén íiók-gyapjuvásárunk volt, ’s mult 
Medard vásárhoz képest meglehetős élénknek mondhatjuk. A ’ lera
kott sok gyapjún kívül még újabb mennyiségeket is szállítónak be 
gyapjutermesztőink, ’s azért iránylag kevés ugyan, de mégis minden 
várakozás fölött nagyobb mennyiségnek akadt vevője, mint a’ múlt 
sokadalomkor, noha az ár csak alig észrevehetőig  emelkedett a’ 
legfinomabb gyapjúnál, a’ durvább minőségűek pedig most is csak 
olly alacsony fokon állottak, mint múltkor. Meglehetős élénkséggel 
vásárlottak a’ gazdasági „Egyesület“ nagy gyapjurakhelyéböl, melly 
most már annyira megürült, hogy ismét nagyobb gyapjumennyisé- 
geket is elfogadhat. Külföldi gyapjuvásárokrul is majd egészen ro

kon értelmű hírek érkeznek. így  Lipcsében m. h 14. 15 ’s ifikán a’ 
vásárra szállított mintegy 30ezer Stein (8 ezer mázsányi) gyapjúból 24,228 stein ’s 7 font kelt el, ’s az ár, általányosan véve, a’ tavalyi
hoz képest 4—7 tallérral csökkent egy Steinnál vagy 21 fontnál ’s 
leginkább keresték Mengersen gr.igen finom zschepplini gyapját. 
Mondhatni, hogy ezen árral jobbadán megelégedtek a’ termesztők , 
’s csak igen kevesen viteték viszsza jószágikra gyapjokat. A ’ legfi
nomabb gyapjú S teinját (v. 21 fontját) 2(j talléron vevék.

F. h. JáOkán a’ gyapjuvásár élénkül ment véghez Berlinben is. 
G lezer mázsából, mennyi t. i. ezen vásárra összegyűlt, mintegy két 
harmadot eladónak , azonban 8 — 3 0 f árcsökkenéssel , a’ tavalyi
hoz képest. Leginkább csak belhoniak vásárlottak, az angolok pedig 
még mindig igen óvakodva bocsátkozának alkura ’s keveset vettek.

„Különféle. Múlt jun. hónapunk is rendkívül nedves v o lt, ’s 
csak annyiban különbözék tavaszi hónapinktól, hogy noha néhány 
hideg nápot számláltunk, mégis egészben véve kielégítőnek mondhat
ni mindinkább fejlődött melegségét. Különös idő-vagy légtünemé- 
nyeknem  fordultak elő, ellenben egészen föllegtelen napot sem lát
tunk y1 de egészen borultat hétszer; eső 19 napon volt, mennydör
gés 9  ’s köd 11 napon. Erősebb szél csak kétszer alkalmatlanko 
dék, ’s uralkodó az éjszaki ’s délnyugati volt.— Közös volt eddig a’ 
panasz Buda utczakövezete zökögtetősége ellen, melly azonban nem 
sokára elnémulni leend kénytelen, mert a’ várban a’ főőrhely előtt már 
megkezdők annak gyökeres orvoslását; az egész utczát t. i. feltöltik, 
hogy a’ víznek, melly eddig olly gyakran megrongáló a’ kövezetei, ren- 
desb lefolyása lehelvén, a’ porondot minden zápor ki ne moshassa, a’ há
zak mellett pedig négyszögü kövekbül, Pest példájára, kényelmes jár
dákat (trottoirokat) készitnek. A’ czélba vett munka igen terhes és költ
séges ugyan, de állhatatosság minden nehézségen győz, a’költséget 
pedig kipótolandja a’ házak nagyobb értéke, mellyet az épülendő állóhid 
nem sokára jóval magosbra rugtatand, mit némelly nyerészkedők, mint 
látszik, előre használni akarnak, mert a’ hidügy legutóbbi komoly 
megpenditése óta többen keresnek Budán házat, ’s a’ Duna mellett 
lakók vonakodnak előbb szabott árért házaiktól megválni. —• F. h. 
Isőjén reggeli 7\ órakor ismét szerencsétlenség érte ingatag hi
dunkat ; ugyanis egy hasábfával terhelt hajó a’ budai részen ’s nem 
messze a’ hídtól, vízbe rántá a’ vontató lovakat, mellyek azt a' 
folyam árja ellen húzni többé nem bírák; a’ kocsis felvágván a’ 
vontató-kötelet, a’ 6  ló közül egyet m egm ente, a’ hajó pedig ke
vés perez mulvást a’ hídhoz érkezők ’s ropogva , de kártétel nél
kül hozzá simult; innen csak 3 0  ló vaía képes azt ismét elmozdítani ; 
azonban a’ kötél elszakadván a’ hajó ujlag a’ hidra rohant, elsülyedt,
’s  öt hidhajót szétrobbantván annyira megrongált, hogy a’ kétvá- 
ros közti közlekedést még délután is csolnakok 's kompok eszköz
lék. •—• Legközelebbi napokban az itteni polgári úszóiskolában egy  
szép reményű iíju, próbauszáskor, hullámokban leié halálát’s mély 
gyászba borító hátrahagyott szüleit. —

Múlt hó 29kén szomorú jelenetnek volt színhelye városli
getünk. E gy fiatal kézműves t. i. kedvesével arról tanakodván, mi
kép lehetne engesztelhellen szüléit egybekelésük megengedésére 
bírni, végre elkeserülten két pisztolyt húza ki kebléből, előbb a’ le
ány aztán ő saját éltét végzendő; az első azonban futásnak eredve se
gély után kiáltoza, ’s a’kétségbeesett kézműves tulajdon szivébe rö
pítő a’ gyilkoló golyót.

Változások a’ cs. kir. hadseregnél. Előléptetlek, tábornokokbul 
altábornagyokká : Auersperg Káról) hg ’s Kresz Károly b .; előbbi, tett
leges szolgálatba léptéig, e’ ranghoz szabott nyugdíjjal szolgálaton kül 
tétetvén. Ezredesekbül tábornokokká : Wetzlar Henrik b., Golinerb. 48 sz. 
gyalog ezredébül; Piret Antal b ., Albert fbg 44 sz. gyal. ezredéből, 
Albert fbg kamrai elnöke, hivatala megtartása melleit; ’s Bellegarde 
August gr., szavo)i 5 sz. vasas ezredből. Alezredesekből ezredesekké: 
Kalliany József, császár I sz. gyal. ezredből; Vohlnbofer Károly , Ru- 
kavina 6l  sz. gyal. ezredből; ’s Nobili János gr., Söldenhofen 23 sz. 
gyal. ezredből, az ezredben. Őrnagyokból alezredesekké : N'eugebauer 
Gáspár b., gránát- osztályi parancsnok, a’ császár I sz. ezredből; Marini 
József, Rukavina ö l sz. gyal. ezredből; Woroniecki József, császár» 
dzsidás 4 sz. ezredből; és SchiíTmann J zsef, Söldenhofen 23 sz. gyal. 
ezredből, mind az ezredben; továbbá, Salis-Soglio Ulyssz. b ., estei 
Ferencz Ferdinand fbg 32 sz. gyal. ezredből, Gollner b. 48 sz. gyal. ez
redhez. Kapitányokbul őrnagyokká: Tauber Antal, Hohenlohe - Langen« 
burg hg 17 sz. gyal. ezredből, Richter 14 sz. gyal. ezredhez; Keszler 
Antal, Rukavina 61 sz. gyal. ezredből, Sana János, Söldenhofen 23 sz. 
gyal. ezredből; Pfrenger Henrik, császár 4 sz. dzsidás ezredből; Mül
ler János, Trapp b. 25 sz. gyal. ezredből; Westermann Antal, Szász- 
Coburg ’s Gotha hg 8 sz. huszár ezredből; és Summery Lajos gr., 
Hohenzollern hg 2 sz. könnyülovas ezredből, mind az ezrednél; továbbá, 
Weinzierl János, Gollner 48 sz. gyal. ezredből, estei Ferencz Ferdi 
dinand fhg 32 sz. gyal. ezredhez; ’s Drushak János, 11 sz. 2 ik bánsági 
gyal. határezredből, Carlopagoba heJyparancsnokká. Andris Márton
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Richter 14 sz. gyal. ezredben őrnagy, Helbig gránát-osztály parancs
noka tőn. Nyugalmaztalak: de Lort József altábornagy, saját kertére. 
Ezredesek: Jiittner Antal, 2ik pattantyús' ezredbül, a’ pattantyutár- 
hivatal parancsnoka,.tábornok ranggal’s nyugdíjjal; Osthaus Ferdinand, 
Fürstenwaerther b. 56 sz. gyal. ezredbül; és Sterndahl Albert b., Raj- 
n e r fh g l l  sz. gyal. ezredbül, mindkettő tábornokranggal. Alezredesek: 
Woeber József b ., Gollner b. 48 sz. gyal. ezredbül; ’s Moser János 
császár 4 sz. dzsidás ezredbül, ezredes ranggal. Őrnagyok : Sturm Jó
zsef , Szász - Coburg ’s Gotha hg 8 sz. huszárezredbe; Pölcz Ferencz, 
carlopagoi helyparancsnok; ’s Gerstorff Sebestyén, a’ bécsi szállítási 
gyülház parancsnoka. Kapitányok: Hilda Antal, az erdélyi őrpattantyus 
kerületből, őrnagy ranggal ’s nyugdíjjal; Kohl Endre, Leitungen gr. 
31 sz. gyal. ezredbül; Gerstaecker Gottlieb Hohenzolleru hg 2 sz. köny- 
nyülovas ezredbül; ’s Hoffmeister Henrik, császár 1 sz. künnyülovas 
ezredbül, őrnagy ranggal; Menger Károly, nyugalmazott őrnagy, a’ 
bécsi szállítási gyülház parancsnoka lön. Külrendeket ’s azok viselésire 
engedeimet kaptak: Karaisl Károly, Langenau b. 49 sz. ezred parancs
noka, a’ porosz kir. veres sasrend kis ’s Hassiai Lajosreiid középkereszt
jét; Kiss Ernest, őrnagy szardíniái, király 5 sz. huszárezrednél, pápai 
Kristusrendet; ’s Oppio Károly, helyfőhadnagy Comoban, a’ pápainagy 
sz. Gergely kiskeresztjét.

A’ magyar t ü d ő s  t á r s a s á g x a k , junius 26. 1837 tartott kisg-yülé
sében folytatólag a’ Tájszótár’ vizsgálatával foglalkozott. Ugyan ekkor 
I. egy statisztikai, egy mathemalikaí, és egy természettudományi kéz
irat bocsátatott vizsgálat alá. íí. A’ magyar philosophia’ történetirasá- 
nak alaprajza Hetényi János 1. tagtól, Bzilassy János r. t.’ előadására 
a’ Tudománytárba felvétetett. Hl. A’könyvtár számára a’pesti növendék
papság’ magyar iskolája munkálatai’ IV. Kötetét (Buda, 1837.) kül
dötte be; Edvi Illés Pál 1. t. pedig két rendbeli munkáját: Ekés házi ol
tár (Pest, 1833), Vallási tiirödelem’ példái (Pest, 1826;) továbbá Bever- 
landi adhortatio ad pudicitiam 1698. és Cassai András J. Krisztusnak 
szenvedéséről és haláláról, (Bártfa, 1643). IV. A’ pénzgyüjtemény’ szá
mára Zsarolányi Márton Ferencz 8 ezüst és 2 rézpénzt küldött be.

P 0  it J U G A L I A.
A’ cortesiilés legközelébb azt határozó, hogy az uj minis- 

terek nem viselhetnek egyszersmind követséget. —  Passos volt-mi- 
nister nagy figyelmet gerjeszte azon nyilatkoztával, hogy neki 
terve volt Portugáliát és Spanyolországot donna Maria oi’száglása 
alatt egy birodalommá egyesilni, ’s xYladridot tűzni ki fővárasául. 

S P A N  Y O L Ü R S / i i  G.
M. h. 13iki cortesülésben jeíenteté az özv. királyné, hogy 

leánya Izabella királynétól kísértetve 18ikán megjelenend a’ cortes- 
ben, ugyanennek nevében az alkotmányra megeskendő, mit e ’ na
pon valósággal teljesített is, szokott ünnepélyek között. —  Madridi 
hírek szerint rögtön elfogató a’ ministerség Alfarót azon gyanú 
miatt, hogy a’ titkos cortesülésben a’ franczia kormány ellen kímé
letlenül mondottakat megíró a’ journ. des uébats szerkesztőjének 
Parisba. A’ most nevezett lap szerkesztősége azt nyilatkoztatja, 
mikép ő Alfaro létezésérül mitsem tud, mint szinte arrul sem , ki 
irta legyen ama’ czekkelyt, melly ugyanazon időben több szer
kesztő hivatalnak is megküldeték. —  Az elfogatás indítványa, mint 
mondják, a’ párisi spanyol követtül Uampuzanotul eredt. Ugyan 
madridi levelek tudósítása szerint, szándéka volt a' kormánynak ’s 
királyi családnak Andalusiába költözni, mit azonban a’ korona ta
nácsnoki elhatárzottan elleneztek, főkép mivel Paraxillo, Orejita és 
helix csapatai biztalanokká tették az ulakat. Inkább választhatónak 
gondolák e’ czélra Corunát; de addig ezt sem , mig d. Carlos az 
Ebron át nem kelend. Ez csüggedésre mutat, mi azonban a’ kö
zönségnél épen nem mutatkozik, sőt nevelni látszik a’ lelkesülést 
a’ közelitő veszély, .v’ „café nuovo“ ’s a’ „café de fontana d’ oro,“ 
a’ föllengősdi párt 's az ifjúság gyülhelyei egy pillanatig sem üre
sek. Esti (j óra utón már alig lehet betolakodni, annyira tódul oda 
a’ nép.

Mi lesz belőlünk? igy ir egy burgosi levelező m. h. lörü l, 
—  e’ kérdést, egy hónap óta majd pillanatonként tesszük minmagunk- 
nak, kiknek már annyi reménye füstbe ment ’s annyi terve semmi
sült meg. Toliam gyönge mindazon rendetlenség tükrözésére, melly 
e’ —  rövid idő előtt még nyugalmas— tartományban a’ lakosok egy ré
szének carlosi zászló alá szegődte óta uralkodik,’s mióta egy rész- 
rül az ellenség ügye előhaladtát, más részrül pedig tábornokink 
rósz akaratját szemléljük, kik a’ második táborzásbul eredő veszé
lyeket elháritni nem tudók. Minden baj fő oka pedig Espartero, ki 
azon hanyagsága ’s úgynevezett okossága által, mellyben liarmad- 
lél hónap óta tesped, s mellyet mindenki pulya félénkségre ma
gyaráz, nem eszközölt egyebet a’jövendő veszélynél. Ha valamelly 
tűnőknek kellene had-áldozatul esni, mit egyenesen Martinez de la Ko
sának, ísturiz gonosz elpáholtának, Galiano, Hodil ’s több más hadvezér 
viseletének kellene köszönnünk: bizonyosan nem Espartero leend 
az. Látható, mint gonoszkodik velünk most is Xavarrában, ’s mi
kép majd 21 ezer fegyverestül környezve sem a’ carlosiakat, 
meg nem támodja e’ tartományban, sem pedig a’ thrónkövetelőt síkra 
nem idézi, hanem nyugodtan hagyja folytatni útját Cataloniába. 
’.S azon lndegvérüségben, melly hadsergünknél mutatkozik, minden 
hatóságunk ’s minden liszviselője is osztozik azon fattyú kormánynak, 
melly csak naprul napra teng, ’s csupán arra ügyel, hogy rendsza
bályit a nem sokára kitörendő vész egyes pillanatai ellen fordít
hassa. Minden esetre szükség, hogy a’ nép önhatalmúlag eszközöl- 
je újjá születéséi, ’s magát két vagy három hónap alatt egészen  
fölszabadítván, minden visszaélést eltörlesszen, melly fene gyanánt 
rágódik rajta.“ Ezen irányt azonban kitalálta már a’ kormány, ’s ü- 
gyekszik azt, a legveszélyesb pontokon engedékenység által meg
előzni, mint ez egy barcelonai leveliiül, szinte a’ föriérinCett napról, 
kitetszik, mellynek tartalma következő: „Nyomós ujsá^! A’ mér

sékleti párt ma már a’ néppeli kibékülésről beszél. A’ veszély épen 
olly simulóvá, olly hajlékonnyá tette most, minő meredt ’s kemény 
volt előbb. Carlos rettegésbe hozza őket, ’s most minden áron haj- 
hásszák a’ védelmezőket. 2 0  ezer munkás vonakodik a’ kormány 
ügye mellett fegyvert fogni. Rassoli fölügyelő, Luna osztálynok, 
Cabanes, Torrens marq. sőt a’ jeles Margarit is, éjt ’s nap házmi 
házra ’s gyárbul gyárba l'utos, szaladgál, ’s rimánykodva kéri a’ 
munkásokat, vigyenek magoknak fegyvert a’ hatóságtul; de erre csak 
a’ „Tragala“ éneklésével válaszolnak a’ munkások. Barcelonát azon- 
közben félelem tartja megszállva: ’s a’ mérsékletiek egyiránt ret
tegnek d. Carlostul és a’ republicanusoktul. Az utczákon csak fé- 
lelem-torzitotta képeket láthatni. Nem tagadható , hogy itt a’ pol
gárháború iszonyú alakot öltend magára; ’s Carlos serge tetemesen 
gyarapuland. Annyi bizonyos, hogy néhány madridiért nem hagyjuk 
magunkat meggyilkoltatni ’sa't.

A’ guisonai ütközetrül Meer báró által a’ hadministerhez 
intézett tudósítás nyomósnak festi d. Carlos veszteségét, kinek ve
zére Kos d’ Eroles tábornok azonban a’ győzelmet egészen magá
nak tulajdonúja. Számos egyéb tudósítások ’s magányos levelek 
szerint bizonyos, hogy a’ carlospártiak vesztettek, mégpedig holt
ban és sebesültben összesen mintegy 2 ezer főt, ’s 6 0 0  elpártol
tál; ők azonban csak 40l)at emlitnek, kik között 70 tiszt van. A’ 
christinóké nyolcz száznak mondatik. Némelly tudósítások még 
jóval nagyobbra teszik d. Carlos veszteségét, sőt Barcelonában az 
a’ hir is terjedt, hogy d. Sebastian megadta magát, a’ thrónköve
telőt pedig elfogták solsonai útjában. A’ könnyen hivő barcelonaiak 
e’ hir következtében nagy ünnepet ülitek ; minden harangot meg- 
huzattak, a’ várost kivilágittaták, nyilványos tónczvigalmakat’s hang
versenyeket adtak, ’s jelszó gyanánt kialtozák: „Gondolat’s cselek
v és-eg y ség ! Elet - ’s halál-harcz a’ zsarnokoknak!“ —  Mellőzvén 
azonban minden tulságot, bizonyos az, hogy d. Carlos jelenleg 
szorultságban van. 0  igen sok jó fegyverest veszte mostanában a' 
huescai, barbastroi, cincai ’s e ’ 1 2 iki ütközetekben; ’s ig y , ha 
Meer báró tovább is vitézül, egyszersmind pedig okosan intézendi 
dolgait: alig lesz más menedéke Carlosnak, mint a’ hegységbe  
vonulni. —  Ezekkel ismét ellenkeznek a’ Messager közlem ényei, 
mellyek szerint Carlos hadserge a’ csekély jelentésű guisonai üt
közet után ’s daczára átkelt az Ebron, ’s egyenest Madridnak irá
nyoz ; már is meghóditá Catalonia egy harmadát, ’s minden erős
séget fölszólíta önmegadásra, mit ha nem cselekednének , pusztí
tással fenyegetőzik. Puycerdát már valósággal meg is szállotta, 
mellynek lakosi azonban inkább halált választanak, mint gyalázatos 
önmegadást. —  Legújabb telegraphi sürgönyökből az tetszik k i, 
hogy a’ carlosi hadseregnek valamelly részecskéje csakugyan átment 
az Ebron, maga d. Carlos azonban ’s d. »Sebastian még most is Berga 
vidékén táboroz. —  A’ meg veretett Ros d’ Eroles 20ikán 600bul 
álló maradék csapatjóval Olianában volt.

A X G L I A.
IV Vilmos király halálát John Russell lord belügyminisler 

következőleg tudatá London lord-mayorjával: „Whitehall, jun. 20án 
reggel lO^kor. Mylord ! Fájdalmas kötelességem Ont legkegyel- 
mesb fejdehnünk , IV. Vilmos király elhunytéról tudósítani. E ’ szo
morú eset ma reggel 12 perczkor 2 óra után történt Windsor kas
télyban, hol a’ mindenható a’ királyt szenvedésedül fölmenté, mel- 
lyeket példás erősséggel ’s türelemmel viselt. Kérem Ont, tegye 
meg a’ szükséges rendeléseket, hogy a’ sz. Pál székesegyház nagy 
harangja vonassék m eg.“ Vilmos király 1 7 6 5  év aug. 2 lén szü 
letett 5 házasságra lépett a’ most megözvegyült király néval 18 18 juh 
l l é n ;  királyszékre jutott 1 8 3 0  jun. 26án. Jun. 20án délelőtt 10-j 
óra után számosán összegyűlt a’ titkos tanács Kensington palotá
ban, hol ő fölsége Anglia mostani királynéja Alexandrina Victoria, 
a’ szokott hitet, mellyben a’ protestáns vallás fentarlására megeskü- 
vék , a’yorki érsek jelenlétében a’ canterbury! érsek kezébe létévé , 
’s királyszék foglalása ünnepélyes kihirdetésére a’ következő napot, 
21  két határozó. E gy 2 Ükán megjelent toldalékában a’ londoni udva
ri lapnak ezt olvashatni: A’ Kensington udvarnál, junius 20án 1837 . 
—  0  fölsége, ki e’ mai napon a’ titkos tanácsban m egjelent, kö
vetkező nyilatkozást méltóztatott tenni: „Azon bánatos veszteség, 
mellyet a’ nemzet ő fölsége, szeretett nagybályám elhunyta által 
szenvede, köteleségemül tévé ez ország kormányát általvenni. E' 
rettentő felelősség olly hirtelen ’s éltem olly kora szakában hárul rám, 
hogy a’ súly által egészen elnyomva érzeném magamat, ha azon re
mény nem tartana fon, hogy az isteni gondviselés, melly engem e’ 
munkára meghitt, egyszersmind erőt adand annak véghezvitelére, 
’s hogy szándékom tisztaságában, ’s buzgósógomban a’ nyilványos ü- 
gyért, feltalálandom azon erős gy ámolt és segédforrásokat, mellyek kö
zönségesen csak érettebb kor, hoszabb tapasztalás tulajdona szokott 
lenni. Én szilárd bizodalmát helyzek a’ parliament bölcseségében, 
népem hűségében ’s ragaszkodásában. Különös kedvezésnek tartom 
azt is , hogy olly fej dehnet követek a’ királyszéken, kinek szaka
datlan tekintete, alattvalóji jogaira és szabadságira , ’s óhajtása elő
mozdítani az ország törvényei és intézvényei javitlatását, nevét, köz 
hódolat és tisztelet tárgyává telték. Angliában egy szeretet-dús anya 
gyöngéd ’s fölvilágosult gondjai alatt idülvénföl, gyermekségem óla 
tisztelni és szeretni tanulóm szülőföldem alkotmányát. Én szakadatla
nul oda fogok törekedni, hogy a’ reformált vallást, mikép az a tör
vény által áll, fentartsam, ’» ugyan azon időben mindenkinek teljes 
vallásszabadságot biztosít sak. Én allatvalöim minden osztálya joga
it állhatatosan fogom védeni, valamint szerencséjüket’s jóllétüket,
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mennyire tőlem lelhetik, előmozdítani.“ — Mire a’ titkos tanács lord
jai megkérték alázatosan ő fölségét, hogy a följebbi kegyes nyi
latkozás közre tétethessék, mit ő fülsége kegyelmesen megparan
csolni méltózlatott.—

A’ felsőházban jun. lökén Wellington után Carnarvon gr. 
szólt a’ spanyol ügyben , gáncsolólag a’ kormány eddigi politi
káját. Az első minister nyilatkozásban némi megbánást akart észre
venni, (Halljuk!), ’s egyszersm'nd buzgón vádé a’ baskokat, mondván, 
hogy az angol kormány viselete azok iránt annyi fájdalmat okozott ne
ki, mintha önmagát érte volnamagányos éleiében valamelly csapás. A ’ 
ministerek politikája csalóka volt,’s beszédjük épen nem egyezett meg 
a’ (eltel, melly számost tön szerencsétlenné, kik jószágukat a’ spa
nyol háborúhoz köték; e ’ politika a’ baskokat is megcsalá, kikiránt 
Anglia világosan nem fejezte k i, hogy idővel a’ spanyol ügyekbe 
avatkozni szándékozik. Beszédét igy rekeszté: „Még csak azon ér
telemre akarom uraságtokat figyelmeztetni, mellyben a’ szárazíöldi 
hatalmak a spanyol harcz miatt Anglia iránt vannak. Mondanom 
kell, hogy az európai békét csupán kölcsönös engedékenység ’s 
értesítés által tarthatni még fen. Most pedig úgy látszik, hogy az 
éjszaki hatalmak Spanyolországra nézve nagy enyedékenységet bi
zonyítottak, ’s hiedelmem szerint ő fölsége ministereihöz igen méltán 
illenék, ez engedékenységet nem igen tűzni próbára ki, nehogy 
közönséges háború lobbanjon lángra. De miért is avatkozik be ö 
fölsége kormánya? Tán fentartani azt, mit, habár egy szikra életerő 
volna benne, a’ spanyol népnek magának kellene fentartania. Én meg 
vagyok győződve, hogy beavatkozásunk nem jó sikerű leend. T e
gyük bár föl, bogy a’ spanyol háború még i t)— l ő  évig tart, vall
jon az angol nép, melly már úgy is nagy terhet visel, fog e éven- 
kint újabb ’s újabb mennyiséget ajánlani egy olly gyilkos harcz folyta
tására, melly semmi dicsőségét nem hozhat neki, ’s mellyhez semmi 
egyenes köze? Reményiem azért is, hogy a’ ministerek, azok után, 
miket mondók, a’ spanyol ügybe avatkozásukat a’ tehetségig szűk 
korlátok közé szorítandják. (Halljuk!) Ez az európai béke-föntar- 
tásra legüdvösb, ’s mind Angliára , mind Spanyolországra nézve jobb 
volna.“ A ’ toryk jól megtapsolák a’ szónokot.

Az alsóházban jun. lökán a’ toryk keményen meglámadák 
Palmerston lordot a’ miatt, hogy Ponsonby lord konstantinápolyi 
követ haza jövete esetére két rendkívüli követet nevezett oda he
lyettesnek, mi az ország pénztárát terheli. ■—

Jun. 20án mind a’ két parliamenlház korábban gyűlt össze 
mint közönségesen, és pedig a' király múlt éjjel történt elhunyta követ
keztében. A ’ felsőházban létévé a’ lordkanczellár Alexandria Vic
toria királynénak a’ húségesküt; hasonló történt több peer részi
ről, kik a’ lordkanczellár előtt esküdtek, míg ennek távoznia kei
le a’ Kensingtonban tartandó titkos tanácsba. Az alsóházban is le- 
tevék a’ kódolási hitet a’ speaker (házelnök) és számos követ ’s 
mind a’ két ház több napig ez eskületétellel foglalatoskodik. —

Lond ni jun. Iliről érkezett tudósításnál fogvást a’ parliament 
mindkét házában , következő üzenete nyujlalott át a’ királynénak: 
„A’ királyné szilárd bizalommal reményű, hogy a’ lordok háza (az 
alsóház) osztozik azon mély szomorúságban, inellyet ő fölsége a’ 
boldogult király elhunytál! érez, kinek azon szakadatlan óhajtása, 
hogy az ország javát előmozdítsa, szabadságit fentartsa, törvényit 
’s intézvényeit javítsa, neve ’s emlékezete iránt ő fölsége valameny- 
nyi alalvah,iban köteles ’s szeretettel párult liszteletet fog gerjeszteni, ’s 
biztosítani. A’ nyilványos ügyek mostani állapotja, és az ülés messze 
előhaladt kora, kapcsolatban ama’ törvénynyel, melly ő fölségének 
kötelességül teszi, hogy ineghatárzolt idő alatt uj parliaments hijjon 
össze, nem teszik tanácsossá, hogy a’ lordok házának (az alsóház
nak) uj rendszabályok terjesztessenek e lő , kivevén azokat, meliyek 
a’ statusügyek előmozdítására a’ mostani parliament végétül fogvást 
az újnak összeg) üléséig szükségesek lennének. ,,A ’ ministerek az üze
net első része következtében mind a’ két házban fájlalási ’s szerencse- 
kivánási fölirásokat hoztak javaslatba az uralkodó, ’s fájlalási fölirást 
Adelheid özv. királynéhoz, melly javaslatok közakaratul el is fogadtat
tak. Az üzenet másod részét iárgyazó vitatás azonban a’ ministe
rek indítványára más napra haíasztaték. —

F li A N C Z 1 A 0  R S Z Á G.
A ’ ministen Charte folyvást állítja, hogy a’ Marsmezőn agyon 

nyomottak száma csak 2 4 , ’s a’ történt fosztogatásokat is egyre ta
gadj3 ; legalább, úgymond , a* hivatalos jegyzőkönyvekben nincs sem
mi nyomuk. A’ Gazette des Tribunaux szerint pedig a’ holtak száma 
mindeddig 3 8 , ’s a’ számos megsérültből több reménytelen állapot
ban sinylik. Az Europe a’ holtak számát GOra teszi, más lapok a’ 
sebesültekét 2 0 0 — 300ra. A ’ kibocsátott gályarabokbul többet el
fogtak , ncmellyekröl bebizonyult, hogy követ, földet, ’s világítási 
alkotván)' - darabokat is dobáltak az elrémült sokaságra. A ’ Journ. gén. 
des Tribunaux szerint 22 holt mint isméretlen vitetett a’ Morgueba, 
mi tanűjele, hogy az agyonnyomottak száma sokkal nagyobb, mint 
a’ ministen lapok akarnák elhitetni; annyival inkább, mivel e ’lapok egy
úttal több mint 2 0  elismert halott nevét említik. A ’Morgueba hozat
tak közt egy gazíi is találtatott szörnyen elferdített arczczal, kinek 
zsebeiben 1 2  zsebóra ’s egy gyilok volt. A ’ Messager elbeszéli, 
mi fogásokkal éltek a’ tolvajok és zsebelők, hogy alkalmat nyer
hessenek lopásra. M ég világos nappal, a’ tüzjáték előtt a’ Marsmezőt 
környező tereken, számos csoportban külekedtek ’s verekedtek, hogy 
ez által sok néző gyüjtelvén össze, tolongásban a’ rendetlenség ’8 
zavarnak hasznát vehessék. Az elfogottak közül sokat megneveznek 
Egy gyermek, kit atyja fején hordozott, elszakasztaték attól, de a’

nagy tolongás miatt nem juthatott földre, hanem egy ideig a’ soka
ság fejéri vitte, míg atyja ismét megkaparintható; más embert 
pedig sokáig magával sodrott a’ sokaság, mig a’ hozzá közelebb állók 
észrevehettek, hogy megholt. Egy párisi levelező szerint az Alig. 
Ztgban, a’Marsmezőn agyonnyomottak vagy zúzottak száma 2 5 — 3 0 ;  
a’ megsebesültüké ma 1 3 0 — lő ü r e  becsültetik, még pedig számos 
közülök életveszélyes. Több n. r meg is halt. E ’ borzasztó drama 
sokra nézve még folyvást tart; a’ tegnapi ’s tegnapelőlli jelenetekre, 
hol a’ kétségbe esett családok hozzájuk tartozójikat keresi k, most más 
nemű rémülés következett, számost nem találhattak, ’s altól tarthatni, 
hogy sok a’ jénai hidrul, tolongás közt, a folyamba taszíttatolt. A’ le g 
nagyobb tolakodás pillanatában a’ zavargás ’s eszméletlenség minden 
jelei beallottanak. Rehete látni fiatalokat’s gyermekeket, kik a’ kö
röttük forgó veszély okozta rémületből, azon fákról, mellyeken nyu- 
gottan bevárhattak a’ dolog végét, lehullottak, ’s mind maguknak, 
mind másoknak kart okoztak. Mások a’ Marsmezőt övedzö széles 
árokba ugráltak, ’s egy egész tömeg ulánugrók által elgázoltattak. 
Többen a’ vas gélorokon akarván keresztül mászni, magukat rútul 
megsebesítek; egy férfit említnek, p. o. ki a’ rostély hegyein mintegy 
felnyársolva fenakadt. A ’ zavar magos lépcsője tanúsítására kell « 

világosb bizonyság annál, hogy az agyon nyomottak rakása közt fiatal 
katonákat, egy vasast, a’ csarnok teherhordóji közül is néhányat 
leltek, kik pedig köz tudomás szerint a’ legerősb emberek. Egy lap 
számos elfogatási említ, névszerint több szabadon bocsátott gályara
bét. E ’ nyomorultak t. i játékot űztek abbul, hogy a’ zavart szán
dékos lármával öregbítek, ’s az elrémüit, vagy megsebesített asszo
nyokat ’s gyermekeket kifosztották. Drágaság, gyémánt, óra, függő, 
kösöntyű, nyakkendő , minden kedves zsákmány volt előttük. Elbe
széljem e Önnek az áldozatok ál lapotját ? Kiknek melle behorpasz- 
tatott, ’s másokét-, kiknek oldalbordája, vagy hálgerincze töretett 
össze. Gondoljon magának némi helyen 5 0 — 6 0  személyből álló 
dűlő csoportot, melly egymásra omol, fut, nyom, dönt, sújt, zúz, ’s 
itt egy utolsó sóhajtást, amott a’ halálos harcz kétségbe esett kiol
tásit ! ’sa ’t. —  A’ tanácsházi ünnep még meg sem történt, ’s már is 
fényes bankettről, tánczvigalomról, tüzjálékrul ’s világításról beszél
n ek , miket Rothschild az Orleans hgnek és nőjének ferriéresi kas
télyában adni szándékozik. Rothschild nem rég a’ becsületrend kö
zépkeresztesévé lön , ’s hálásnak kiván is mutatkozni.—  A ’ ministe- 
ri lapok nagyon legyezgetik a’ párisi hatóságot az ünnepek tartá
sáért, ’s nem egyéb okbul, mint, hogy számos idegen jőve Parisba 
ez ünnepek kedviért, kiknek jelenléte a’ kereskedésre ’s iparra nézve 
hasznos; az ünnepek elparancsoltatása tehát Paris, főleg szegényebb 
sorsú lakosira nézve, káros fogna lenni, ’s a’ t. E ’ mentegelésekre ’s 
okoskodásokra a’ párisi ellenző lapok több kemény czikkely közt foly
vást kegyetlen vonalmu részletekben tudósítják a’ közönségei a’ mars- 
mezői zavar egyes eseteiről. ’S  valóban alig hihetni, milly elkese- 
rültséggel támodja meg az ellenzés a’ városi hatóságot és kormányt 
azért, hogy az ünnepekkel föl nem hagyott, hanem azokat jun. I l i 
re határozá. „Semmi sem mulasztatik el, úgymond az Alig. Zfg. e- 
gyik levelezője; még a’ Waterlooi ütközet évnapja (jun. 18ika) is 
kedves fegyvert nyújtott.“ —• A’ szomorú eset részletesb rajzai
ban többi közt még azt is beszélik , hogy bizonyos Cornuty asz- 
szonyság ’s húga Clotilde , egy 1 8  éves lyányzó a’ tolongásban 
egymást átölelve tartották, ’s mindinkább összeszorittaltak. E gyszer
re szétválasztatnak , Cornuty asszony holtan rogyék a’ földre ’s még  
csontjai is összezűzattak, Clotilde pedig ezen elveszti eszméletét Ts nénjé- 
töl nem messze aléltan összeroskad. E gy vasas-kapitány azonban föl
emeli. Noha iszonyatosan össze vala zúzva , érvágás által még is 
eszméletre hozák.

A’ pairkamrában jun-1 Okén Dreux-Brézé marq. midőn biz
tosság nevezteték egy, Afrika részire 1 8 3 7 re  kívánt, rendkívüli hi
tel vizsgálatára, kérdést tön az Abd-el-Kaderreí kötött szerződésu- 
lapelveiröl. A ’ nyilványos vélemény úgymond halárzottan ellenzi e ’ 
szerződést, mennyire azt eddig már ismerik ; és sajnálja , hogy nin
csen minister jelen. Alig mondja ezt ki, a’ terembe toppan Salvandy 
's bizonyítja, hogy a’ kormány bensőleg ’s őszintén óhaj :ja e ’ szer
ződést minélelőbb tudatni a’ kamrával. Meglátják abból majd, hogy a’ 
kormánynak soha eszébe sem jutott olly engedélyeket adni, meí- 
lyek  Francziaország érdekei ’s becsületével legkevésbé is ellenkez
hetnének. Több tudósítás felolvasfatása után néhány kérelmet vet
tek elő, ’s azután a’ mértékek és súlyok törvényjavaslatárul vitáztak. 
Parisban hire járt, hogy Damrémond tábornok, mint Algier kormány
zója benyújtó elbocsátattási kérelmét.

A ’ párisi királyi törvényszék, minlfölebbviteli bíró a’ fékrendőr
ségi ügyekben Sauvage dest Marcabbé elk; igen kemény ítéletet ho
zott. Az abbé, egy Tőéves agg, két sajtót szerze magának, hogy 
azok segélyével az általa föltalált uj olvasás-oktatási módban némi 
próbákat tegyen. 0  ezt a’ ministeriumnak bé is jelenté, a’ nélkül 
azonban, hogy választ kapott volna. Könnyű vala tehát megmutat
nia , hogy ö jólelküleg cselekvők , ’s e ’ sajtókat könyynyomíaU;si 
czélokra épen nem használta; maga a’ statushalóság is kedvezóleg 
nyilatkozott mellette; a’ fölébbviteli törvényszék őt mind e ’ mellett 
is ,  mint titkos sajtó birtokosát félévi fogságra és 1 0  ezer frankra 
ítélte, egyszersmind meghagyta, hogy a’ sajtók semmittessenck meg.

Rothschild njdon nevezett b^csületrendi középkeresztes Fer
neres mezei jószágán fén)^s ünnepélyt adand a’ kir. családnak, 
mint érintettük, mellyre 6 0 0  személy hivatalos.

Máltában a’ dögmirigy olly igen uralkodik, hogy 5 0 0 0  fő
nyi lakos szám mellett naponként 7 6  hal meg. A’ máltaiak kereske
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dését Tunisszal gátló akadályok már elhárítvák, s azon parancs is 
visszavétele», mellynél fogvást a’ máltaiak Tunisból kifizettek. —  

N 8 M E T 0 R S Z Á  G.
A’ bajor király, a’ bel- ’s pénzügyek ministeriumai előadá

sára a’ répaczukor-gyártás iránt következő rendelést bocsátott ki: 
„I. A ’ répaczukorgyártás az 1825ki septemb. 1 i ki iparügy törvényes 
alapszabályi 8 ik czikke 2 ik szakaszának értelmében, az ország min
den részeiben a’ mezei gazdák szabad versenygésére (Concurrenz) 
bizatik. II. 'Élénk óhajtása ő kir. fölségének , hogy az első gyár- 
lósfok, úgymint a’ czukoranyag-kihuzás, mennyire lehet, helyben 
történjék , hogy a’ trágyául használható , ’s használandó maradék, 
a’ mennyire csak lehetséges, a’ répatermesztő saját gazdasági vite
lére jusson. III. Ellenben igen örömest látná ő fölsége, ha az 
egyes kerületek, vagy egy egész megye gazdáji, a’ későbbi költ- 
ségesb ’s nagyobb készületeket, terjedékesb műszereket kívánó gyár
tásiakra nézve társaságokká alakulnának, és pedig a’ körülmények
hez képest jószágokkal nem biró tőkepénzesek részesülésével is, 
hogy igy a’ bajor czukorgyártás, a’ helyhez kölhetőnek lehetségig 
helyhez kötése mellett az egyesitett erők által könnyebben létesít— 
hetőnek megkívánt összesítését is megengedje ’s igy a’ külföld óri
ás társaságaival teljes és tartós versenyt futhasson. IV. 0  fölsége 
illy társaságoknak az ország törvényei szerint az egyesület alakítás
ra kívánt kir. helybenhagyását, ha folyamodnak érette, az alapsza
bályok előterjesztése mellett örömmel fogja megadni. Y. Többnyi
re magában értetik , hogy mind az illy módon alapulandó eg y e
sületek, mind répájokat a’ czukor teljes elkészüléséig kidolgozó e- 
gyes földbirtokosak, jövőre nézve minden adózási és ellenőrségi ren
deléseknek alávetendik magukat , mellyek az alkotmányi oklevél 
Vilik czime 2ik szakasza által kijelölt úton netán megállapiltalni 
fognának“. —

A M E R I K A .
Ujyorki hirek szerint a’ pénzügyi ’s kereskedési zavar még 

folyvást tart az egyesült statusokban, ’s Ujorleansban is egymást 
érik a’ bukások. Londoni lapok igen ellenkezőleg vélekeszuek az 
amerikai bankok legújabb rendszabályból ’s azok visszahatásból 
Angliára. A ’ Globe hitelező- fosztogatóknak nevezi azokat, a’ M. 
Post ellenben üdvöt reméli tőlük. Néhány angol lap attól is fél , 
hogy egy nagy kereskedőház legközelebb tönkre jutta által 6— 7 0 0  
ezer font sterlinget veszítend Anglia, mig a’ M. Chronicle erősen 
hiszi az egész mennyiségnek jun. 1 3án történendő visszafizetését. ■—•

Ujyorki lapok szerint május 25röl egy philadelphiai népgyü- 
lésben következő bőszült végzést hoztak: „Mivel a’ britt pártnak 
az egyesült statusokban világosan az volt szándéka, hogy e’ nehéz i- 
dőben az amerikai pénznek külföldre kivitelét (azaz: az amerikai 
házak külföldi tartozásinak kész pénzzel fizettetését), erővel csi
karja ki, ’s ez által Europa romlott pénztárait fölsegilse, az ameri
kai nemzetet ellenben ezentúl csalóka papiros pénzforgás birto
kára szorítsa; ’s mivel a’ mostani szinleges béke mellett valósággal 
még is hadi állapot van a’ monarchiái Europa , és a’ republicanus 
Amerika közt, melly háború nem nyíltan ugyan hajóhaddal és ser- 
gekkel viseltetik , hanem , csalfa kereskedés és csalfa pénzforgás 
által; mivel továbbá e’ háború czélja volt, ’s most is az, hogy ezen  
ifjú nemzet, melly szabad minden adósságtól ’s költséges kormány
tól, fölösleg vagyona adózása által, a’ vén , kopott, torkigadós, nem 
fizethető Európát eltartsa; azért is végeztetik: hogy az egyesült 
statusok a’ nap alatt egy nemzetnek sem tartoznak; hogy a’ kész 
pénzre határinkon belül semmi idegennek nincs ’a nem is lehet 
követelése; hogy az egyesült statusok, ezen egyetlen erkölcsösített 
tartománya e’ világnak, most minden adósságtól és pénzügyi za
vartól szabad lévén, szükség ’s következésképen azon egyetlen or
szág, mellynek teljesen ’s jogosan van igénye valódi becsű pénz
re.“ Hogy ennél kényelmesb mód lehet adósságokat kifizetni, alig hi
hető. Azonban e ’ buzongó demokraták irányzatai nem fognak való
sulni, ámbár azok alapeszméje az egész mostani kereskedési for
dulásban folyvást uralkodik. A ’ Globe, tulajdonképen kormánylop, 
igen csudálkozik, hogy Philadelphiában lehete gyűlést összehozni 
illy bősz dolgok határozására. A’ pénzfordulásnak tulajdonítják, hogy 
lljyorkban egy hét alatt öt öngyilkolás történt, melly szám ott hallat
lan. — Jackson tábornok niegczáfoló azon hirt, mintha neki a’ legú
jabb kereskedési bonyolodásokban olly nagy része volna , hogy már 
már megbukáshoz közelílne. A’ hir alaptalan’s alkalmasint ellenségei 
koholták.

Ujyorki május 26 ig  terjedő tudósítások szerint a’ készpénz 
fizetések Európába folyvást legnagyobb nehézséggel párosak. De 
mind e mellett folyó évi april 1 tői fogva arany és ezüstben már 3  
millió küldetett készpénzül Európába. (Dolláré, vagy font sterling? 
nem mondatik.) A’ bankok résziről történt megszüntetése a’ kész- 
pénzű fizetésnek folyvást terjed, úgy hogy az unió majd valameny- 
nyi bankja elfogadó e’ rendszabályt. De Ujyorkban a’ legjobb bank- 
j egy éknél is száztól 10  veszteséget kell szenvedni készpénzért, úgy 
hogy ez által a’ segítség még kétesebbé lön.

A Ren Sherrod gőzhajóval Ujorleansból Louisvillebe utaz- 
takor történt szerencsétlen esetrül ujorleansi lapok rémitő részle
teket közlenek. A Louisvillebe szánt Den Sherrod gőzhajó t. i. Ujor- 
leansl máj. * kén hagyó e l , ’s 8 ka éjén mintegy 3 0  mérföldnyire 
Natchezen alul egészen lángba borulva találtatott; a’ rajta utazott 
2 0 0  szem ély közül alig menekhelék meg 50 vagy 60. A’ tűz pedig

onnan támadt, hogy a’ tűzifát igen közel tevék az üsthöz. Az esetet 
egy fiatal ember beszélte, ki a’ gőzhajón kajüte-utas vala, ’s a’ tűz 
támadtakor a’ hajó csillagáról lefüggő sajkába ugrott, hova mint
egy 4 0  követte őt, kik közül egyik azon kötelek egyikét elvágta, 
melly által a’ ladik mindkét vége a’ hajó csillagához vala kötve, úgy 
hogy a’ sajka ekkor függőlegesen csüggött a’ viz felé, mellybe va
lamennyi lerierült az elbeszélőn kivűl, ’s hihetőleg oda is fuladt • 
az elbeszélő az által menekvék meg, hogy az evező-pádhoz fo»óz- 
kodék. Kevés perez múlva még vagy 2 0  ember érkezett a’ gőzhajó 
csillagáról az így lecsüggő sajkába , ’s közülök egyik olly oktalan 
volt, hogy azon másik kötelet is, mellyen a’ ladik még függe, át
metsző késsel, mire a’ sajka, mint várni lehete, 2 0  lábnyira süly- 
lyedt viz aló. Valamennyi rajta függött menekvő elveszett, kive
vőn négyet ’s az elbeszélőt. Midőn ez a’ viz mélyéből ismét felbuk
kant, a’ ladik alatt volt, melly gerinczével fölfelé fordulva rajta fe
küdt. 0  mint erős és ügyes férfi ’s jártas úszó, nem sokára előre 
vergődék ’s felhágott a’ gerinezre , hová azon négy megszabadult 
is kihabuczkolt ’s igy 1 2  mérföldre vitettek a’ viz mentében , mig 
Columbus hajóra fölvétettek, iíizonyos Cook kénytelen vala több
mérföldet lefelé úszni a’ folyamon, mielőtt megszabadittathaték ő ki
áltott ugyan segítségül egy alávaló gazembert, ki csolnakával a’ 
parttól elindult, de a’ gyalázatos, kinek valódi szándéka, csak málha 
’s úti pogyász-halászat volt, egész hidegvérüséggel azt kérdezé tőle : 
„Mit ad Ön ?“ Mások segítség után kiállásira pedig azt válaszoló: „Jó 
helyen vagytok : csak maradjatok hidegvérrel, ’s megszabadultok “ 
E gy eset különösen szivszakasztó volt. Egy szép fiatal asszony, 
midőn a’ tüzlármát meghallotta, gyermekét melléhez szorítva kiug
rott a’kajüteből férjét fölkeresni. Áthatni erőködvén meggyuladtak ru- 
háji, mellyeket leszaggattak róla, hogy mentsék meg. Miután férjéta’- 
gőzhajó orrán lángokba rohanni látta,nem lévén többé képes őt követni, 
gyermekestül a’vizbe ugrott,’s egy csolnakhoz ragaszkodott, mellyel a’ 
foly am őt mintegy 8 0  lépésnyire hajtó Columbushoz. Azonban épen ’ 
azon perezben,midőn e’gőzhajó által hozzávetett kötelet megragadó, el- 
merülaz anya’s gyermek, soha többé föl nem bukandólag. Nincs hely 
mindazon megrázó jelenet leirhatósára, inellyet e’ szörnyű eset okozott. 
A ’ kapitány p. o. megmenté ugyan hitvesét de kénytelen volt mindkét 
gyermekét elveszni látni. Egy más megszabadító nőjét ’s egv gyerme
két, de látó egyszersmind, mikép rohant a’ dajka, lyánykájával bő- 
szülten a lángokba s a t. lo O  csalad gyászolja elveszett kedveseit 
Valamennyi szobaleány és nőcseléd, elveszett. A’ hajó egyik tisztje 
azt bizonyító, hogy a’ hajószoba utasokon kívül több mint 60hajó-fö- 
deli utas közül alig szabadult meg hat! Egy fiatal ember biztos m e
nekvő félben meghalló testvére kiáltását, a’ kajütebe rohan, átöleli 
azt ’s ott mind ketten együtt égnek meg. Ez egyike volt a’ leg-sú- 
lyosb baleseteknek a’ Missisippi gőzhajózás évkönyveiben. A’ m eg
szabadultak nagy része úgy meg van a’ tüztöl sértve, hogy felgyó
gyulásukhoz kevés a’ remény. Több veszett el száz embernél. Gyu- 
ladás folytában nyolez külön csaítanás történt, égettszesz hordók, 
erőmüvek,’s mintegy 3 0  hordó lőpor egymásutáni fellobbanta által, mi 
a’viz felületét omladékokkal borította el. A ’ hajón kész pénz is volt a’ 
tenesseibankok számára; ’s ez egészen odaveszett. E gy utas37ezer  
dollárral töltött tárczáját fejvánkosa alá rejté ’s noha élete meo-sza- 
badult, de minden pénzét elveszté; számos személynél nyomos pénz- 
mennyiség volt, melly a’ zavarban vagy egészen, vagy nagy részben 
tönkre jutott. A ’ hajón volt 35  néger közül csak kettő, az égész ha- 
jó-személységből, melly mintegy két százra mehetett; csak 50  sza- 
badulhata m eg, ’s ezek közt is 3 0  a’ hajólegénységhez tartozott 

E L E G Y H I 11.
Grenelleben, közel Parishoz, artézi kutat fúrnak, melly Pa

rist ivóvízzel lálandja el. Már 1280lábnyi mélységre jutának, tetemes 
vastagságú krétaréteget fúrván keresztül, midőn a’ furóbul 16 vas
rúd 8 6 0  lábnyi hosszúságra rögtön elvált ’s a’ kút fenekére zuhant. 
Mulot, a’ kútfúrás vállalkozója, igen czélszerü erőmüve állal, 10  
órai munka után, szerencsésen kihúzó a’ 1 2  ezer fontnyi nehéz
vasrudakat. A’ fúrást tehát ismét szakadatlanul folytalják. Mivel pedig 
már több artézi kútfúrás félbenhagyalék a’ fúró-rudak elvált* ’s le
zuhanta miatt, igen kívánatos, hogy Mulot ur nyílván födözné föl: 
mi módon tudá ismét napfényre huzni a’ lesiklott vasrudakat ?

A ’ nemes érczek kihozását Amerikából legnagyobb titokkal 
űzik ’s többnyire csempezés által jutnak ki azok Angliába vitorlás hajó
kon. így  legközelébb Ujyorkbul rósz borhordóban, ládában ’s vödörben 
szállitának nevezetes mennyiségű aranyat hajóra. Ebből láthatni, melly 
igen ragaszkodnak Amerikában a’ készpénzhez, ’s melly sikertelenül 
gátolják az arany-kivitelt Jackson ’s van Puren párthívei.

Say szerint 1 0 0  millió pár czipe készül évenként Franczia- 
országban, ’s készíttetésük díja 3 0 0  millió frankra rúg; a’ bőr kez- 
tyüké pedig 3 0  millió frankra. Csupán a’ lünevillei keztyügyár 1 0  
ezer dolgozónak ad munkát; ’s Angliába évenként 1 millió 5 0 0 e -  
zer bőrkeztyüt szállitnak Francziaországbul. Divatszépeink is adóz
nak erre némileg.
P É J V Z K E L E T :  július likéu 5 pCtcs status kötelezvény 105 i f 4 }  3 pCtcs 76 1 /2  

182iki 100 fitos kölcsön 143 5 /8  lSS4ki 500 fitos kölcsön 573 3 / 4  Bauk- 
G A B O N  A Á R :  Julius 4<lik. Tiszta búza 86 2 /3 -  Kétszeres 60- Rozs 50- Zab 32 

82- Kukorieza 70- 
részvény darabja 1360 l / 2 -

D U N A V I Z - Á L L Á S :  Julius 2<Uk : W  3“ 0-'" 3«ük: i3 ' 9" ()•'" 3: 13' 0" 9"'
5: 12' 4" 9'"
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F O G L A L A T :  Magyarország (kinevezések ’s m egtisztelés; pozsonyi casinonyitás j esztergálni ünnepély; Hoszik Ferencz jótékony alapítványa; nyugpénznléz ti sza
bályok; magyar tud. társ. ’s a’ t.) Ausztria. Portugália (nyugtalanságok Lissabon és Portóban.) Francziaország (Orleans hg egybekelését ünneplő kö/.vigalmak; 
király elleni inerény felfödöztetése ’s a’ t.) Anglia (gyászrendelkczések; Victoria királyné kikiáltatási ünnepélye; az előbbi minislcrség megerősít e ; eskületétel 
folytatás az alsó ’s fclsöházban ; londoni lapok vitája a’ hannoverai király angol peersége iránt ’s a’ t.) Spanyolország (az igazg. királyné beszéde az alkotmá
nyi eskületételkor; országviszonyok; hadi hírek.) Német-, G örög-, Orosz- és Törökország, Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A R O R S Z Á G
() cs. kir. fölsége f. e. május 26ki határozatában Ürményi 

László in. kir. helylartósági tíszteleletbeli fogalmazót tiszteletbeli 
titoknokká ; Lechner József hajózási ügyelőt pedig, az építési főkor
mánynál Eklér Imre halála által megürült első igazgató-segédi hiva
talra ;

Továbbá, Ferschin János, szigeti erdőmestert selmeczi fő- 
erdőmesteri ’s kamragrófi hivatal közbirójává ; ’s Munkácsy János 
ungvári praefectust ó-budai praefectussá nevezni méltóztatott.

A ’ m. k. udv. kamra Szilágyi Benjámin mármarosi sógya- 
kornokol Ilónaszékre szerügyelőnek ; Nemes István oláhlaposi el
lenőrködő ispánt, Nagybányára tiszttartósági ellenőrködő Írnokká ; 
’s helyette Oláhlaposra ellenőrködő ispánnak Stand Bálint kir. táb
lai ügyvédet alkalmazd.

Konopi Czigler Antal kir. táblai ügyész ’s Torontal megye 
táblabirája, kir. adomány-levélben ns Arad megyében keblesülő Ko- 
nop helységgel megajándékoztatván, törvényes meghatalmazotja Fas- 
chó József arany sarkantyus vitéz ’s kir. tanácsos személyében f. é. 
jun. l ő ,  1 6 , ’s 1 7kén borosjenei Aczél János tbiró, mint kir. iktató 
által, Maros György, csanádikáptalanbeli nagyprépost, mint törvényes 
bizonyság jelenlétében, a’ jószág birtokába ünnepélyesen beiktat
tatok

Királyunk’s királynénk ő cs. kir. felségük f. h. lsőjén reg
geli 8  órakor Schónbrunnból Felső-ausztriába utaztak, innen Ischlbe 
menendők.

P o z s o n y b a n  e’ hónap 1 sőjén nyilt meg újra ünnepélye
sen a’ már egy évvel ezelőtt alapított Casino, Esterházy Kázmér 
gr. elnöksége alatt. All pedig e’ Casino jelenleg 2 6 0  részvényes
ből, 12  pgő forintnyi évenkénti kötelezéssel.

E s z t e r g á m b a n  jun. 2  J ki délután ritkább nemű szertar
tást végze Jordánszky Elek tinniniai fölszentelt püspök ; t. i. B o
gyó Ifertalan guardian faradbatlan közbenjártára több jeles adako
z ó , a’ sz. Ferencziek templomtornyát odvas laposságából, a’ város 
díszére, izletesb domború alkatban újjá emeltetvén, annak csucske- 
resztjét szokott ünnepélylyel fölszentelé, mit különösen emelt buz
gó szellemben tartott ékes beszéde. Ezután rendeltetési helyére il- 
lesztetvén e’ hitünk egyszerű jele, tisztelkedési üdvözléseket harso
gott a’ sokaság az alapító jóltevőknek. Sok szívből mély sóhajt fa
kasztott e ’ szertartás, sokban forró óhajtások ébredtek; mert ha
sonló szertartásnál, t. i. a’ mármár készülőben levő ujizlésü Kerek- 
Anna (Anna-Rotonda) templom’ kúpját magasztaló kereszt szentelés
nél (1 8 2 1  sept. 8 kán) hült-meg a’ jeles bíbornok prímás líudnay, 
mi oka is lett rögtön (sept. 13) halálának, ’s egyszersmind megszűn
teié a’ most is árva romokban mohosuló székesegyház építését.

Ez évi april 21én élte 73ik évében elhunyt Hoszik Ferencz vé- 
denyi lelkész ’s ideigl. alesperes, valamint éltét csupán közjónak 
s/.entelé, úgy még holta után is csak jót ’s nemest kivánt es/.köz- 
leni, szerzett vagyonát szegénység enyhítésre’s elmefejtésre áldoz
ván. 3 7 5 0  forintot alapíta t. i. olly intézkedéssel, hogy évenkénti 
kamatja felét Védeny szegény lakosi nyerjék, kik közt 3 íéviglel- 
készkedék, másik felén pedig könyvek, papir, ’st ef. vásároltassák a’ 
helybeli vagyontalan iskolagyermekek számára.

magy. NYUGPÉNZiNTÉZET. Miután azon változtatásokat, mely- 
iyek a’ legfelsőbb kegyelmes jóváhagyással megerősített magyar 
nyugpénzi Intézetnek eddig fenállott szabályai iránt f. é. jan. )-án javas
latba hozattak, ’s hírlapok által minden intézeti tagnak tudtául adattak, 
az Intézet tagjainak nevezetes többsége ’s jelesül az összes rész
vevőknek több mint három negyed része elfogadta, —  ugyanazért 
azon változtatások a’ f. é. april. (sz. Györgyhava) 30án kir. helytartó
sági tanácsnok és kanczellaria igazgató Lovász i ndrás ur elnöksé
ge  alatt tartott rendkívüli ülésben az intézet alapelveinek 3 7 dik §hoz 
képest, a ’ választmány által ezentúl sinórmértékül szolgálandó ’s 
minden intézeti tagot kötelezendő szabályok erejére emeltettek; hogy 
azonban az Intézet tagjai kívánságának, mennyire ezt a’ pénzalap e- 
reje engedi, elég tétessék, a’ nyugpénzi járandóságok előlegesen kö
vetkezőleg állapíttattak meg; a' felavatás negyedik évétől fogva bére- 
kesztőleg tizedikig—  1 0 0  ft.; 11  tői bérekesz. 1 4 ig : 1 5 0  ft.; Intői 
bérek. I 8 ig 2 0 0  ft.; 1 íítől bérek. 2 2 ig 2 5 0  ft.; 23tól bérek. 2 6 ig  3 0 0  
ft.: 27től bérek. 29ig. 3 5 0 . ft.; 3ütól bérekeszt.—4 0 0  ft. Ezen m eg
változtatott intézeti szabásokhoz képest tehát mostantól fogvást a’ be- 
nvattathatás joga nemesekre, egyháziakra, becsületbeliekre, keres
kedőkre , 's polgárokra is nyilván kiterjesztetik.

N a g y - K o v á c s i  határit m. h. 25én délután igen m eg
rongálta egy iszonyú felhőszakadás, melly még Vörösvár, Sz. Iván 
és Solymár körül is sok kárt tön. A ’ szénát mind elsodrá az árvíz, 
a’ gyümölcsfákkal együtt, ’s a’házak is összeomlással fenyegetőznek.

K á r o l y i  G y ö r g y  grófot f. hónap 5ke édesalyai örömek
re juttatá hitvesétül; gr. Zichy Karolinától délutáni félóra tájban fi- 
magzata születvén, kit a’ sz. keresztség jul. Okán G y u l a ,  Károly, 
György és Tranquillín (születésnapi szent) névre avatott.

A’ m a g y a r  t u d ó s  t á k s a s á g . A’ nagyenyedi casinóí egyesület, 
a’ magyar academia’ alaptőkéje’ nevelésére Széchenyi István másodel
nök úrhoz, mint azon egyesület’ tiszteleti tagjához, s z á z  váltó forin
tot küldött. Pest, jun 3Öán 1837. D. S c  lie d el F e r e n ez. titoknok.

A’ cs. kir. közönséges udv. Kamra f. évi május 5én keméudi (Esz
tergám megyében) Horváth József steyri tisztviselőnek Enus-tuli Ausz
tria Traun kerületében, kétévi kizáró szabaditékot adott az általa fel - 
födözett kémény- javítási készületre, mellynek következtében 1) a’ kel
lemetlen konyhafüst gyorsan fölszál 1 van , többé alkalmatlankodni nem 
fog; Z) hideg időben bezárathatván a’ konyha-ajtó ’s ablaki, dermesz
tő hideg helyett kéjelmes meleg uralkodandik a’ konyhában , mert még 
a’ kéményen sem jöhet le hideg; 3) meszelés ritkábban leend szüksé
ges; 4) az egész készület csak réz ’s vasból áll, ’s igen egyszerű al
kotásánál fogvást: a) tűzveszélytől ment, b) igen tartós, és csekély á- 
rú , d) minden közönséges kéménynél kevés fáradsággal alkalmazható 
’s e)a’ kéményseprőt nem hátráltatja’s kis hely en elfér ; 5) végre illy ké
születtel késtetni is lehet*’ füst kimenetét, hap. o.azt a’kéményben füg
gő sódorak ’st. e. kívánnák.

A U S Z T R I A .
Ó cs. kir. fölsége f. h. 22én  déli 1 2  órakor Somerau-Beekh 

báró olmüezi hg ’s érseknek, ez érsékséghez tartozó csehországi 
kir. koronái jószágot, ünnepélyesen hűbérül adni méltóztatott.

Legfensőbb határzat következtében, IV Vilmos Anglia el
hunyt királyáért f. h. 3 án 16 napig tartó gyászt ölte az udvar, olly- 
renddel, hogy az első 8  napon m ély, az utóbbin pedig közép sza- 
batu legy en a’ gyászviselet.

P O R T U G Á L I A .
Lissabonbul jun. 10 kérül következőleg tudósítnak : „ T e g 

nap, midőn a’ királyné ’s Ferdinand hg a’ daljátékba ment, a' nem
zetőrség 15dik zászlóaljábul ’s hajó-ácsok közül 3 0 0  fegyveres ki
állott az utczára, mellyen azok elkocsiztak, ’s egyhangúlag kiáltá: 
„Az 1812ki alkotmányt módosítás nélkül!“ Későbben Oliveira pa
lotája elibe tódult e’ csapat, ’s annak fejét kívánta. Sikerült azon
ban mégis pénzigéret vagy pénzbüntetés általi fenyegetéssel a’ szét- 
oszlatás. Ma este ismét összegyűltek a’ hajómühelyben, de sem
mi ellenséges szándékot nem mutattak. Elégületlenségök okának 
azt állítják, mivel más nemzetőrségi zászlóaljak a’ kir. szolgálatiul 
fölmentetésüket kivánák, ezek pedig olly véleményben voltak, mint
ha azért akarnák őket ettül megfosztani, hogy azt rendes katonaságnak 
adván át, ezek segítségével az alkotmányt könnyen megbuktathassák. 
—• Az 1 8 1 2iki charta hívei, ki akarják ezl kiáltatni Portóban. Ké
sőbbi tudósítások szerint több más csoportozás is történt a’ főváros
ban , mellyeket a’ nemzetőrség akadályozni vagy szétüzni néma- 
kart. Számos tisztet ’s hivatalviselőt megbántottak. Hire szállonga, 
hogy Portóban valósággal kiütött a’ zendülés, ’s hogy a’ királyné 
ministerei ’s udvaronczai közül 1 0 — 1 2  Afrikába számkivetnek ; ket
tőt pedig törvényszék elibe idéznek.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Marseille, jun. 13án: Orleans hg egybekelésire tartott teg 

napi népünnepünket czélszerü jótékonyság nyitá meg. Száz va
gyontalan gyermek, kik a’ „tudatlan szerzetesek“ —  freres ignoran- 
tin s—  ’s kölcsönös oktatásu iskolákban magukat kitüntetek, 1 0 0  
frankrul szóló takarék - pénztári könyvecskét kapának a’ megye-is
pán kezéből, melly végre a’ 10 ezer frankot Orleans hg ajándékozá. 
Hathatós beszéd után, a’ városi árvák intézetéből választolt 16  
leánynak is hasonló 3 0 0  frankos kötelezvényeket ada , mellyek ka
matjai ’s tőkéje jövendő férjesülésökkor, vagy nagykorúságukkor, 
nem megvetendő mennyiséget alkolandnak. Ezenkívül még nagy 
mennyiségű igen jó kenyeret osztának a’ szegények közt. A ’ többi 
mulatság közt legérdekesb volt a’ naszádverseny (joute), mellyet itt 
14 év óta most láttak először a’ kikötő belrészében. A’ város olly 
dicsőén vala kivilágítva, mint I 830ban. A’ Longchampon elpattant 
tüzjáték szemléletére 1 0 0  ezer ember tódult a’ városbul ’s vidékirül. 
Az egészt lakomák ’s tánezok zárák, szabad ég alatt. A' szép na
pot semmi veszély nem homályositá.

Junius 19kén csakugyan megüllék a’ nagy ünnepet a’ pari-' 
si városházban. A’ kir. család már 6  órakor érkezett od ». A ’bünkéi
nél lópatkó alakú asztal volt 184 szem élyre, a’ ke tős vacsoránál 
pedig , melly éjfélkor ’s reggeli 2  órakor adatolt fö l, mindenkor 
1 4 4 0  személyre vala terítve. A’ bankettnél a’ király áldomás., kö
szönte Paris város javára. Beszédében, mellyel áldomását angol mód
ra kisérte, arra emlékeztete , mikép érkezett 1831 jul. 31 kén a’ 
torlaszokon (barricade) keresztül e ’ terembe, Francziaország köve
tei által környezve. — „Felhivának (úgymonda) hogy az olly vitézül 
védelmezett charla gyózödehnét, ’s valamennyi szabadságink fentar-
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tását biztosítsam. Innen ez ablakból (újjal mutatván rá) valók sze
rencsés, azon számtalan sokaság- hosszan hangzó kiáltozási közt, 
melly a’ tért ’s a’ partokat elfödé , kibonthatnom ama’ dicső zász
lót , mellyet boldognak érzém magamat újra láthatni, ama’ szere
tett színeket, mellyeket mindnyájan olly lelkesüléssel fogadtunk el.“
__ Ebéd után , melly csak egy óráig tarta, elfogadá a’ király a’
körteremben a’ diplomata testet. —- Innen a’ királyi család a’ fénye
sen diszesített táncterembe ment. Itt hat sorban, h a t  s z á z  asz- 
szonyság ült , kik üdvözölve fölkelének a’ kir. család beléptekor. 
Az első négyesben (quadrille) Orleans hgné a’ szajnai ispánnal Ram- 
buteau gróffal tánczolt, a’ belgák királynéja pedig Orleans h g g e l,
’s Nemours hg Delessert kisasszonynyal. Midőn Orleans hgné az 
egyes szoba-osztályokba lépett, különös meglépés készült számá
ra. Egy ablakot nyita fö l, ’s fölséges diorámában előtte állott ha
zai Ludvigslustja, kastélyostul, kertéivel, zuhalagjaival. Kétszáz lám
pa illesztetett föl, hogy e’ szép föstvénynek napvilági derültséget ad
jon. 11  órakor eltávozott a’ királyi család; de az ünnep egész viradtig 
eltartott, úgy annyira, hogy még reggel Sorakor is folyvást tán- 
czoltak. —  E’ tánczvigalomra, mint némelly párisi lap állítja, a’ len
gyel kiköltöztek közül is többen hivatalosak voltak. Látni lehele 
nemzeti egyenruhákat, a’ lengyel országgyűlési követek díszruháját a’ 
lengyel kokárdával. Az ünnepen jelen volt orosz tisztek némileg csu- 
dálkoztak e’ találkozáson. Látható vala számos tanuló a’ politech
nikai iskolából is , egyszerű szép egyenruhájokban, mint a’júliusi 
revolutiora emlékezés képviselőji, mellyben olly tettleges részt vet
tek. A’ követek közt csak 2 0 0  jegy ossztatott ki, noha 3 0 0  Íratta 
be magát. A’ kocsik sokaságát képzelhetni, midőn az ember hallj», 
hogy már 6  órakor sort kezdenek képezni, és sok még lOórakor 
sem juthatott a’ városházhoz. —

A’ Courrier Fran^ais szerint jun. 21röl terv földöztetett föl, 
melly szerint a’ királyt útjában a’ városház felé megakarák ölni; t. i. 
több személy néhány katonát akart a’ gyilkosság végbevitelére el- 
csábitani, de ezek által elárultattak, ’s elfogattak. A’ Temps (a’ kor
mány orgánuma) szerint az egész dolog csekélységen alapszik; t. i. 
két orvos tanulót némi altisztek elleni kifejezések miatt fogtak el. 
Az elfogottak száma azonban több, mint a’ Temps mondja. Mindössze 
mintegy nyolcz, ’s közülök egyiket t. i. Bianchi orvos tanulót, szál
lásán lepték meg ’s republicanus levelezést, hat csomó töltést, ’s 
egy gyílkot találtak nála. Úgy látszik az egész összeesküvés nem épen 
valamelly gonosztettre, hanem pajkos csinyra volt irányozva, mel- 
lyet a’ városházi ünnep-estén valának végrehajtandók. Úgy hiszik, 
a’ király kora eltávozása ez ünnepről (11 órakor) némi öszefüg- 
gésben van az elfogatásokkal. Az is szembetűnt, hogy a’királyi csa
lád a’ tuileriákba visszatértekor nagy kerületet csinált. Későbbi hirek 
szerint 2 2 én reggel már 17  személyt fogtak volna e l, ’s ezek 
közt 5 katonát. Ez utóbbiakat abbaybe vitték. A’ nyomozások leg
nagyobb titokban tételnek, úgyannyira, hogy semmi sem szivároghat 
által az ujságokba. —•

Jun. 22én estve tartatott a’ dal-szinházban ama’ tánczvigalom, 
mellyel a’ párisi nemzetőrség Orleans hg ’s hgnő tiszteletére adott. 
A’ jelenvoltak száma mintegy őOOOrel haladt meg. 9 óra után meg
jelent a’ kir. család is. A’ színház ez ünnepre igen pompásan vala 
felkészítve. Mindent, a’ mi szinészeti rendeltetésre mutatna, v. emlé
keztetne, eltávolítottak vagy födtek. A’ nagy tánczterem a’ földszinböl 
(parterrebül) és színpadból (Bühne) alaki it tolt ’s katonai diadaljelek
kel ’s nemzetőrségi zászlókkal ékesittelett föl. Legkellemesb ré
sze vala egy illatozó virágoskert, hol tánez közt a’ nyugórákban 
fris levegőt is lehete színi. A’ királyi páholy skárlátvörös és fehér se
lyemmel vala bevonva. Három hangászkar játszott; első a’ négyese
ket (quadrille); 2 dik a’ lejtő v. keringőket, ’s kedvesb daljátéki dara
bokat; 3dik a’ külteremben vala. Az első négyesben Orleans hgné 
Jacqueminot tábornokkal tánczolt, Orleans hg pedig Lobau kisasz- 
szonynyal a’ nemzetőrség parancsnoka lyányával. A’ kir. c sa lá d iig  
után eltávozott. Előbb azonban a’ király még körüljárta családos
tul az egész termet. —

A ’ követház jun. 22kén a’ hadministerség költségjegyzékit 
egész az algieri szakaszig majd minden vitatás nélkül rnegszava- 
zá; az algieri czikknél pedig ismét föléledt az Abdelkaderrel kötött 
szerződés, mellyet Mauguin menthetetlen hibának nevezett. Ha már, 
úgymond, elfoglalt birlokbul engedni akartak, legalább a’ szövetsé
ges törzsökökjavára tették volna ezt; de igy lő ezer  négyszegmér- 
földbül 1 4 ,8 5 0  mérföldet világos ellenségnek engedni, ’s ezt úgy
szólván a’ tengeri várasok kapuji elé tűzni, megbocsáthatatlan bot
lás. A’ tanács elnöke azt nyilványitja, mikép ő Mauguin rendsze
ribe nem bocsáihozhatik. Mauguin az egész algíri kormányság teljes el- 
foglaltatását kivánná, de arra nem 30 hanem GOezer ember kivántatnék. 
Mi a’ szerződést illeti, azt visszaküldötték Afrikába. A’ministerium nem 
nyilalkozhatik világosabban; de a’ jövendő igazlani fogja lettét, ’s a’ 
jövő ülés megnyitásakor jót álland munkájáért. E’ vitatást tréfával 
rekeszlék, mivel Fulchiron „közbeszólitást“ intéze Mauguinhez, 
(mit csak minislerhez tehetni) tőle a’ szerződés előterjesztését kí
vánva, mellyet olly jól látszik ismérni. A’ költségek ezen szakasza 
is elfogadtatott a’ biztosság módosításaként.

Jun. 22kén a’ cassalioszéknek azon kérdést kellett elitélni: 
valljon a’ franczia fenyitő törvénykönyv Aliit e büntetést a’ bajvi- 
vásra? Az orleansi kir. törvényszék ugyan is bizonyos bajvias ü g y 
ben, hol a’ harczolók egyike a’ másikat megölte karddal, azt Ítél
te, hogy mivel a’ fenyitő törvény e’ dologrul mélyen hallgat , a’ 
bajvivást sem vétségnek, sem gonosztetlnek nem tekinthetni. Du-

pin cassalio - széki fő ügyész ’s kövelházi elnök ellenben azt ál- 
litá, hogy a’ fenyitő törvény határozatai, mellyeknél fogva szándé
kos megsértés v. ülés büntetésre méltók, a’ bajvivásra is teljesen 
alkalmazhatók. A’ cassatioszék is szintazon nézetű volt, ’s megsem- 
mité az orleansi kir. törvényszék Ítéletét, ’s az ügyet a’ bourgesi 
kir. törvényszék elibe utasítá. -—

Toulonba Algierból jun. 12röl érkezett levél szerint a’ con- 
stantinei Achmed bey által tett javaslatok nem kedvezően fogadtat
tak. Az aráb főnökök, azt vélvén , hogy a’ francziák Abd-el-Kader 
ellen fognak harczolni, ’s e’ hiedelmükben a’ francziák segítségére 
siettek, csudálkoznak, hogy Bugeaud tábornok olly sietséggel kö
tötte meg a’ békét, ’s küldöttek által kívántak bizonyosat hallani e’ 
dologrul. Meggyőződvén a’ hir valóságáról, azt álliták, hogy a’ fran
cziák őket a’ beduinek alattvalójivá akarják tenni, ’s hogy a’ fran
cziák felhagynak határaikkal Afrikában. Mondják azt is , Abd-el-Ka- 
der már csapat arábokaí is küldözött széllyel, hogy különböző vá
rosokat birtokába vegyen. —

A N G L I A .
Windsorban a’ király elhunyta hirére valamennyi boltot be

csuktak , melly példát a’ londoni kalmárok is követék. A’ hajók a- 
Themzén lobogóikat árboczaik feléig lehúzták, a’ gyászharangok zúg 
tak , valamennyi lap gyász körzetüleg jelent m e g , a’ lakosok kö 
zül pedig ki csak bírja , gyászt ölt. —

A’ londoni lapok majd kizárólag telvék az ifjú királyné ki- 
kiáltatását kisérő ünnepélyi rajzokkal. A’ minden osztályú számta
lan néző örömbizonyításai természetesen nagy ellentétben állnak a- 
zon mély és őszinte gyásszal, mely más részről Vilmos király el- 
hunytán mutatkozik; azonban a’ származékos monarchia jelszavá
ban: „le roi est mórt, vive le roi!“ vagy la reine ! (meghalt a’ ki
rály ! éljen a’ király v. királyné!) fekszik az ellentét szüksége,
’s egyszersmind kiengesztelése. Jun. 2 lén  reggel kevéssel iOóra 
előtt ő fölsége a’ Kensington palotából st James palotába ment. E- 
gyik statushintóban ült Kent hgasszony; elől több hintóbán status
tisztviselők. Mind a’ királyné, mind fenséges anyja mély gyászba ’s 
lehetségig egyszerűen voltak öltözve. A’ kir. menetet egy csapat 
kisérte az ls ő  testőrezredböl ’s egy a’ „királyi kékekből“ ’s útjá
ban Kensingtonból H yde-parkon keresztül mindenütt harsány ki
áltozások üdvözlék. Csöndesbek voltak a’ nyílt utczák, hol a’ nép, illy 
pillanatban illedelmi érzettől vezérelve, hódolása kitüntetését főleg 
kalap - emelintéssel ’s a’ mellette haladó fejdelemnő előtt bókolás
sal nyilványitá. De midőn st. Jamesbe fölhajtatott, a’ britt fejdelmek 
ezen tisztes őslakába, dörgő: „Longe live the queen!“ (soká éljen 
a’ királyné !) zendült meg. Az ifjú királyné kellemes hajlongással kö- 
szöngete ismételve. Tekintete egészséges volt, de arcza valamivel 
halványabb, mint közönségesen, ’s inkább szenvedő, mint izgalmas 
kifejezésü. A’ proclamatio (kikiáltás) ünnepélye 1 0  órára volt kitűz
ve. Ez óra előtt már jóval a’ palotához ’s külön udvarihoz vezető 
valamennyi bejárást sűrű ur- ’s asszony - csoportok lepték el, nagy 
részint mély gyászban. A’ tolongás sokkal nagyobb vala most mint 
ő fölsége mindkét nagybátyja, (IV. György és ÍV Vilmos) kikiálta- 
lásakor. Tiszteletőrség álla st. James utcza hosszában, mellyen a’ kiki
áltási menetnek haladnia kelle, mint szinte a’ Marlborough - house 
udvarával szemközt is. Ez udvarban néhány ezer asszonyság sereg
lett össze; tudták hogy a’ királyné a’ kikiáltás első nyilványos fel- 
olvastatásakor ez udvarra szolgáló egyik ablakban meg fog a’ nép
nek mutatkozni. A’ katonai őrség a’ közönség mögött állolt,  melly 
a’ palotához igen közel férhetett; hol azonban a’ rendőrség húzott 
halárvonalt. A’ királyné thrónra lépte szerencsés jósjelének magya
rázók azt, hogy a’ férfiak kitűnő fürge udvarisággal (igyekeztek az 
asszonyságoknak a’ legjobb helyeket átengedni, vagy megszerzeni. 
Pontban lOkor a’ parki álgyútelep kettős kir. üdvlövése, mellybe 
azonnal vig harang-zugás vegyült sz. Martin-in the-Fields, ’s Marga
rethe- és Westminster egyházainak, jelt adott a’ kikiáltási ünnepélyre. 
Mire William Woods a’ czimerkirály (garter King of arms) hirnö- 
keivel(herold)’s apródival v. fegyvernökivel czimerköntösben, ’s nyolcz 
czimertiszt lóháton, ezek mindnyájan mély gyászban, ’s kezeikben 
ezüst bot, előjövénék ’s egészen a’ festett palota erkélye alá já
rultak. 1 0 ;kor ő fölsége mély gyászban anyja ’s egyéb magas ro
koni kíséretében a’ nyílt ablakhoz lépett. Kábító örömkiállás : „Éljen 
a’ királyné!“ „Soká éljen Victoria királyné!“ üdvözlé megjelentét. 
A ’ férfiak kalapjaikat legyintgették, az asszonyságok pedig zsebken- 
dőjeiket lebegteték. A’testőrezred hangászkara zengését, melly a’ ki
rályné megjelentékor az isméretes nemzeti dalt játszá: „ God sa
ve the King! the queen!“ a’ harsány népkiáltozás egészen élnémi- 
tá. A’ királyné legalább tizenkétszer meghajtá magát nagy kel
lemmel , ’s népének minden oldalról mutatkozó szives szeretetén 
mélyen megilletődve. Elérzékenyültében kényekre olvadt és sze
meit folyvást törölgetnie kelle, mi rokonérzetileg a’ jelenvolt asszony
ságokat is könyekre fakasztó. A’ királynét környező magas szem é
lyek közt lehete látni Melbourne, Landsdowneés Duncannon ministe
reket, Hill lordot, a’ sereg főparancsnokát, Argill hget ’s a’ t. Midőn a’ 
hangászkar a’ nemzeti dalt elvégzé, csendre inte Landsdowne marq. ta
nács-elnök, ’s a’ czimerkirály, köréből kilépve, hangos szóval felolvasó ő 
fölsége Anglia királynéja kitciAltatását (proclamalióját). „Első Alexan
d r ia  Victoria királyné,“ czim ’s név alatt 's azt e’ szavakkal rekeszté: 
„Isten tartsa meg a’ királynét!“ mellyet az egész nép dörgő har
sogással ismétlett. Proclamatio felolvastatása közben a távol álló 
«ép, nem tudván mi történik, kiáltozását egyre folytató; erre meg
harsant egy hatalmas renditő szózat , ’s csöndet parancsolt. Ez
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O’Connell szava volt, ki mély gyászban karöltve két asszonyságot 
vezete. IVlidőn a’ királyné az ablakból visszalépett, a menet a City 
felé indult, utána omlott az egész nép is. Az idő fölséges volt, s 
igen kedvező a’ feudális kor minden pazarfényével megüllt ünnep 
csillogásinak. A’ menetbeli ulczákon tömérdek volt a nézők száma, 
valamennyi ablak tömve ’s még a’ házfödelek is borítva nézőkkel. 
Mide n a’ menet a’ Temple - Uarhez jutott, City (London belváros) 
kapuját csukva találta. Azonnal oda lovaglót a’ rouge-croix (vöröske
reszt) a’ pursuivant-at-orms fegyvernek két trombitás közt, ’s miután a’ 
trombitások három felszólítást fúllak, kopogtatott a’ kapun. A’ City lord
ma} óra már az előtt helyet foglalt a’ polgári hatósággal díszruhában a’ 
Temple bémeretével szemközt,’s mihelyt a’ kopogtatás a’palota-tisztvi
selő megérkeztét jelenté, a’ City senior-marschalja oda lovagloti ’s kérdé 
a’ kapu alatt: „Ki az? ‘ A’ válasz ez va'a: ,, A’ czimer-tisztviselő, 
bejutni kíván a’ belvárosba (City) hogy ő fölségét Alexandrine Yicto- 
riát az egyesült országok királynéjának kihirdesse.“ Erre a’ City- 
marschal Hongé Croixt, kalauz- fegyvernököstül (a’ pursuivant -at -  
arms), City határába bocsátá, ’s a’ lordmayor elé vezelé, ki, kíván
ságát megértvén, az egész kir. kiséret bebocsáttatását megengedő. 
Mire Rouge Croix visszatért a’ soromp nyugoti részire, ’s a’ Tem- 
ple-Ror knpujit szélesen kitárák, —  hogy az egész menet bocsát- 
tassék be. A’ proclamatio ötször olvastaték fö l, külön helyeken. 
Mindenkori olvasásnál megzendült a’ nemzeti ének, ’s a’ nép min
dje- bele vágott harsány éljen kiáltozásival. —  A’ királyné 12 órakor 
titkos tanácsot tartott, mellyen legelőször elnökle. Valamennyi ka- 
binetminister jelen volt. Az udvari marsai, Norfolk hg pedig oda ulasit- 
fatolt, bocsásson ki parancsot egyetemi országos gyászra. Az egye
temes gyászt 24én, az udvarit már 22én kezdők. Egyébiránt ő föl- 
sége azt határozta, hogy a’ színházak csak azon kél napon legye
nek zárva, mellyeken Vilmos király holtteste a’ díszpadon fog 
kitéve lenni, ’s azon, mellyen el fog takarittatni. Az eltakarítás, 
mivel a’ holttest balzamoztatik , hihetőleg vagy négy hét múlva 
történik meg.

A’ királyné még a’ jun. 20kán tartott titkos tanácsban visz- 
szaadá minden status titoknoknak tisztosztálya pecsétjét, mi által 
őket hivataljokban megerősítő.

Mind a’ felső mind az alsóházban folytatják a’ hódolati es
kü-letételt. Ez eskü így szó l: „En N.X. őszintén ígérem , ’s eskü
szöm, hogy híven fogom megtartani ’s megőrzeni ő fölsége Ale
xandria Victoria királyné iránt az alattvalói kötelességet, a’ m eg
boldogult fölség , IV. Vilmos király örökösének jogsérelme nélkül, 
melly talán annak királyi özvegyétől születhetnék. Erre esküszöm, 
Isten engem úgy segéljen.“ Mivel azonban ő fölsége titkostanács
beli nyilatkoztában nem „Alexandria Victoriának“ hanem csak „Vic- 
toriának“ irta magát alá, a’ parliamentházak megakadtak, ’s az es- 
külornát megválloztaták. —•

.lohn Russell az uj királynéhoz intézendő felírást javaslatba 
hozó beszédében többek közt következőket is mondott: ,,A ’ király
nak kétségkívül gyakran voltak vélem ényei, mikben a’ korona leg
biztosabb szolgáji sem egyeztek meg ő fölségével; de azt mond
hatom, ’s kell is mondanom, ki hosszas ideig viseltem a’ korona 
alatt ministeri hivatalt, hogy ő fölsége viselete mindig alkotmány- 
szerű , ’s ollyan volt, minőnek egy fölség és népe közt lennie 
kelle. (Halljuk!) Bármilly volt mindenkori nézete, azokkal még 
is ,  kiknek szerencséjük vala személyéhez közelíteni, mindenek 
előtt legnagyobb jósággal bánt; továbbá, véleményét mindenkor 
szabadlelküen, becsületesen ’s teljesen kimondá, anélkül, hogy 
meggyőződését bármikor is máskép ügyekezett volna másokkal 
elfogadtatni, mint a’ legegyenesb ’s legíeríiasb módon. ’S ha 
szolgájit meggyőződésére nem birhatá, azt tévé, mit mint ezen 
ország fejdelme tenni kötelességinek Ilivé, t. i. vagy elbocsátotta 
szolgájit, vagy helyeiken hagyá őket, hogy felelősségük alatt 
hajtsák végre az általuk legüdvösbeknek hitt politikai rendszabályokat. 
E ’ fölség férfias, szilárd viselete, bizonnyal valamennyi szolgáji szivét 
meghóditá, bármilly politikai véleményüek valának is azok. (Hall
juk !) E ’ fölött mindenkor teljesen ismérte a’ kérdésben forgó tár- 
gyat.’s a’ t. Miután a’ szónok említő, hogy utolsó betegsége alatt, 
midőn annak súlya öregbült, csak a’ legnyoinosb status ügyeket 
közié a’ fölséggel, mellyekről közvetlen tudomásának kellett lennie, 
következőleg folytalá beszédét: ,,’S ezen ügyeket úgy végezte volt el, 
mint egészséges napjaiban, gyorsan és szabatosan, ’s engedjék meg 
Önök itt megemlíthetnem, hogy élete utolsó napján még egy olly 
terjesztvényt is irt alá, mellyben a’ kegyelem szép kir. előjogát gya
korié. (Hangos tetszés.) s. a’ t. Miután tehát ő fölsége, fájdalom! el
hunyt, ’s népe megfosztatott tőle, fájlaló felírást hozok javaslatba 
az özvegy királynéhoz. —  Átmegyek most a’ szerencsekivánásra, ő 
fölségének trónralépéséhez. Hivatkozom itt az ő fölsége által a’ titkos 
tanácsban adott nyilatkozásra. E ’ nyilatkozás azon örömteljes hiedel
met gerjeszti, hogy az uralkodandó fiatal királyné a’ köz várakozást 
kormánya felől nem fogja soha elámilani. (Kimondhatatlan zajos tet
szés mindkét oldalról, közbevegyített kiáltozásokkal „Halljuk!“ —  Ne
veltetése csudálatra méltó vala, olly anya gondos ügyelése alatt, 
ki a’ gyermekére váró magos állást tekintve, szorgosan ügyekezék 
őt arra elkészitni. (Nagy tetszés.) He ha minden megtörtént is, mi 
nevelés által ezközölhető , m ég is igen sok függ a’ saját magas ér
zéstő l, 's e’ nagy, dicső ország népe javát előmozdítani akarástól. 
Hogy ő fölsége ez értelemben fog munkálkodni, arról meg vagyok 
győződve. (Tetszés.) Bizonyos vagyok , hogy szemügye öröklött 
statusintézvényink javíttatására van s leend fordítva, ’s hogy egy nagy

hatalmas nép örvendő fogadásától buzdítva , az isteni gondviselés 
segélye által képes leend mind azon jót végrehajtani, mire ez or
szágnak kormánya kezdetén olly igen nagy szüksége van. (Tet
szés.) Arról is meg vagyok győződve, hogy az alsóház tagjai, ’s vá
lasztóik, ő fölségének olly tanácsokat fognak adni, mellyeket ő fölsége 
becsületével, ’s ezen országok javával leginkább megférőknek tar
tanénak , hogy ezen királyság, melly alatt élünk, megtartassék ’s 
erősíttessék, ’s azon jogok és szabadságok fenmaradhassanak, mely- 
lyek emlékezet-haladó idők óta, és mint reményiem, mindenhára, 
(örökre)ezen egyesült országok népét illetik. (Hangos tetszés.)“—  H. 
Beel hasonlag igen kedvezően nyilatkozók mind a’ megholt király, 
mind a’ most uralkodó királynéról. —

A ’ Waterlooi csata évnapja ez úttal igen csöndesen múlt el.
A ’ különben szokott sereg-kiállitás elmaradt; csak Wellington hg a- 
dá szokott ünnepi lakomáját A psleyhouseban. —  A’ szövetségesek  
vezérei közül, kik e ’ nevezetes napon parancsnokiának, ő niég az e- 
gyetlen é lő , — melly lakomára hivatalos volt, Hill lord, a’ felső 
szigeten viselt háború közben állhatatos bajtársa, Anglesea marq., 
II. V ivian, ’s több tábornok ’s főtiszt, kik az ütközetben részesül
tek .—  Az őrgránátos ezred hangászkara, mellynek Wellington hg 
ezredese, a’ lakoma terem ablaki alatt játszott ebéd alatt. —

Londoni lapok ama’ kérdésrül vitáznak: „Valljon a’ hannove- 
rai király britt peer e ?“ A ’ Standard azt mondja: „Igen“ a’ M. Chro-. 
niele ’s Courier azt mondják: „Nem.“ Ezalatt azonban a’ lianno- 
verai kir. a’ felsőházbart jun. 2 2 kén mint peer letevő hódolási eskü
jé t .—  A’ kinevezett orvosok bebalzamozák jun. 2 1 kén a’ király holt
testét, mellynek megvizsgáltatásakor világos lön, hogy a’ tüdő fel
ső részének meggyuladla v o lta ’ halál oka; ezenkívül azonban va
lamennyi létege v. létszere (orgánum) olly annyira meg vala gyön
gülve ’s feloszladozva, hogy még e’ gyuladás elharíttatása mellett 
sem maradhatott volna sokáig a’ király életben. —

A’ Times a’ hírlapok közti azon vitára : valljon britt peer e  
a’ volt Cumberland! hg ’s mostani hannoverai király , vagy nem ? 
megjegyzi: „Ámbár a’ honno\erai király mint peer letevő hi
tét , inindazáltal statusaiba utazásakor szavazat ját semmi más lord
ra sem fogja átruházhatni. (A’ szabadelmü lapok többek közt e ’ 
kérdést is felhányták.) 0  felsége t. i. csak úgy cselekszik, mint han- 
noverai alattvalóji, és saját méltósága kívánja.“

A’ kormány tudaté a’ kereskedési kamrával, mi szerint szán
déka Bombayt szabad révnek nyilatkoztatni. Azon kedvezés, melly
ben Bentink lord az indiai gőzhajózást részesité , jelenleg már ör- 
vendeztetőleg gyümölcsöz. Kalkutta ’s Allahabad közt négy gőzös 
élénkíti a’ közösülést , ’s alig képes a’ tolongó sok utast szállíta
ni. Választottság nevezteték most, megvizsgálandó: nem lehetne é 
több helyen is kőszenet találni, minthogy az eddigi bányák a’ mosta
ni szükséghez képest szűkén gyümölcsöznek. Kétségtelen , hogy 
nem sokára Nersueda folyamon is megnyiland a’ gőzhajózás, va
lósulván Gurrowarában egy kőszénbánya felfödöztetése. íg y  tehát a’ 
közösülés India keljében nem sokára kiegészítve leend , mert Kal
kuttából Agraig a’ Ganges vagy Dschamma tökéletesen hajózható, 
ez utóbbi folyam a’ Sutledsch-el csatorna által könnyen kapcsolat
ba hozható, ezáltal pedig ut nyílnék az Induson Bombavbe, hon
nan Kalkuttáig könnyen lehetne vasutat építeni. —  Ceylonben je 
lenleg több mind öezer holdnyi földet hirdetnek eladásra , ’s már 
sok vevő jelentkezik ezen elhagyott földek művelésire. Legnagyobb 
részük Kandy tartományban fekszik, ’s kávétermeszlésre fog hasz
náltatni , melly, mint hozzáértők kiszámiták, 6 dik évben már min
den költséget kipótoland. Mondják, egy előkelő kereskedőház nagy 
ezukornád ültetvényeket szándékozik Ceylonban létesíteni. —

Keletindia uj főkormányzója, Auckland lord, estélyeket (so- 
ireé) kezd székhelyén divatoztatni, mellyekre európaiak ’s benszülöt- 
tek egyenlőn hivatalosak. Ez utóbbiakat rendkívüli bámulásra raga- 
dák a’ nagyitócső csudáji, mellyek főleg a’ lélekisméretes hinduk
ban , kik állatokat nem ölnek , nem csekély aggságot szülének , mi
dőn láták, hogy minden csep vízzel számtalan állatot temetnek gyom 
rukba.

Evans tábornok jun. 20kán megérkezett Londonba, ’s meg
érkezte után azonnal hosszas beszélgetése volt Palmerston lord
dal. Bizonyosan a’ spanyol ügy volt e ’ sürgetés beszélgetés tárgya. —  

Anglia kormánya 3 hajón 1 0 0 0  kivándorló hegyi skótot szál
lttá Yandiemenslandba.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ m. h. 13iki cortesülésben véghez ment alkotmányi hit

letételkor magasztaló beszédet mondott a’ királyné, ’s benne a’ cor- 
tes határzatinak különösen azon pontjait emelő ki, mellyekben a’ ko
ronának jogot tulajdonitának a’ cortest önhatalmúlag összehíni ’s 
viszont éloszlatni; nemkülönben azt, hogy két kamrát állapitottak 
meg. Az egész beszédet szorul szóra adni hálátlan munka lenne, 
melly semmi eg y éb , üres dicséretek halmazánál, a’ corteshez je 
len volt leányára Izabellára nézve intézett azon m egjegyzéssel, 
hogy annak esze már nyiladozni kezd, ’s hogy az ő gyengéd kép
zelő erejét ’s természeties kegy-szellemét e’ pillanat meg fogja hat- 
tni. E ’ beszédre vonatkozólag azt mondja a’ Messager: „Semmisem  
tanúsítja jobban, milly hazugok ’s hiúk rendszerint az illy ünne
pélyes alkalmi beszédek , mint a z , mellyet a’ spanyol királyné az 
alkotmányra esküvéskor mondott. —  na az ember ama’ kényelmes 
nyugalmat nézi, mellyel a’ királyné a’ cortest dicséri, hogy a’ nem
zetet ingatag helyzetéből kirántották ’s az elkorhadt elavult kor
mány megújulását könnyebbítették: azt kellene gondolni, hogy már
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minden maga rendén, ’s az egész ország kívánt csendben van. Min
den nehézség le van, úgymond, győzve; a’ józan középleti párt el
lenségeinek kába reményei gyönge páraként szétoszlottak; szóval 
minden legszebb soron diszlik Spanyolországban, mivel a’ cortes 
egy korcs alkotmányt alakíta, melly, állítólag, minden törvényszerű 
kivánatot kielégít, ’s  melly a’ királyné ’s alkotóji szemében legna
gyobb hatású leend —  a’ papiroson. Ha ezek után az ember körül
néz Spanyolországban , azt kell kérdeznie : mint lehet illy alakos- 
dit játszani egy országgyűlés előtt ’s a legnagyobb zavarok kö
zepeit ? midőn a’ legsiralinasb meghasonlás, rend és fenyitékhiány 
pusztít ’s vérengz mindenütt; mint lehet egységről álmodozni, mint 
fecsegni nyugalom ’s béke fe lő l, midőn a’ polgárháború még foly
vást dühöng! Illy ámitgatások ismét csak bal következést vonhat
nak magok után. Ennél nincs veszélyesb politika. ’S nem kell fe
ledni, hogy mielőtt ez mostani gyümölcseit érleié, a’ carlospárti- 
ak Navarrára szorítva valának, ’s a’ nemzet önmegerőtetéssel is min
dent kész vala elkövetni , csakhogy a’ thrónkövetelőtül minélelőbb 
szabadulhasson, f gy— akkor népszerű—név, a kormányhatalomnak 
elszánt, szilárd állást látszék biztosítni, a’ közvélemény izgása 
oily hadsereggel ajándékozó meg Spanyolországot, minővel hosszú 
idő óta nem birt; de ekkor ellene szegült e’ mozgalomnak a’ józan 
középleti párt, ’s gátlá, hogy e’ seregnek derék hadvezér adassék. 
E ’ pillanat óta kezdődék a’ visszahatás. Őst. Beob.

.Madridi tudósítások szerint, az ellenző párt törekvései, mi 
szerint a’ ministerséget meg akará buktatni, egészen megszűntek 
annak szemfüles ellenmunkálati által. M. h. líjika óta ismét Almodo
var gróf viseli a’ hadministeri tárczát. A’ főváros ideiglenes poli
tikai intézőjévé Assalto gróf lö n , ’s helyebe követ - bemutató hiva
talra benső barátját, Arguellest nevezék ki. A’ cortes majd egészen  
végzé már a’ választási törvényt, mellynek veleje következő: min
den tartomány nevezhet egy követet 5 0  ezer lélekre; a tanácsba 
pedig 85ezer lélekre három tagot jelölhet ki. A választás egyene
sen szótöbbség által esik. Hogy valaki választó lehessen, 2 0 0  real- 
nyi egyenes adót kell fizetnie vagy legalább valamelly csekélyszerü 
jövedelmet kimutatnia. A’ választók névjegyzékét a’ tartományi biz
tosságok dolgozzák ki, ’s választási kerületekre vagy járásokra oszt
ják föl a’ tartományt. Követségre - juthatáshoz semmi egyéb nem 
szükség, mint az ország valamelly részébeni állhatatos települtség. 
Jövedelemre általán fogva nincs tekintet, pedig a’ követségi hivatal 
fizetésiden! Azonban hogy valaki tanácsnok lehessen, 50  ezer 
évenkiiiti jövedelemmel kell birnia, ha ez egyébiránt csak díjpénz 
volna is. Azon elvet, mi szerint a’ választhatóság jogát birtok
hoz kötni nem kell : leginkább Arguelles és Sancho védé. —• A ’ 
kormány földek ajándékozása által igyekszik az angol katonaságnak 
ígért zsoldot lefizetni. —  A’ hirtelen elfogott Allfarohoz senkit nem 
bocsát a’ kormány, ’s iratit vizsgálat alá véteté , bőszül akarván 
állni puszta gyanú miatt, melly a nagyobb rész véleménye szerint 
alaptalan; mert a’ kérdéses hírlapi czikk nem az ő tollábul iolyt.

A ’ carlosi főtábor mintegy m. h. lilikén hagyá el Solsonát, 
hova a’ guisonai veszteség után d. Carlossal és Sebastiannal érke
zek. —  Cabrera Caspenál megállapodék, ’s ostrom alá vévé. A ’ 
katonai ’s polgári őrsereg nem adá meg magát, ’s az erősségbe vo
nulván, a’ carlosi tábornok fölgyujtatni parancsold a várost, mit va
lóban teljesítettek is. Cabrera tüstént odább nyomult, s ür a a , k i ő t  
üldözve másnap érkezett Caspehoz, csak az erősséget le ié ; a vá- 
rosbul már csak hamu-oinladék s füstölgő üszkök valának láthatók.

A’ csatatérről semmi újabb tudósítás. Gyanitólag Írják, hogy 
d. Carlos nem a’ hegyekbe vonuland, mint ezt a’ guisonai ütközet 
után vélték, hanem inkább Tarragonába nyomul, hol vele Cabrerá- 
nak egyesülni szándéka.

N É M E T O R S Z Á G .
A’ hamburgi Correspondent egy éjszak-németországi tudósí

tás után ezt Írja: „Több külhoni lap balul magyarázó Mecklen
burg-Schwerin nhg elváltakon viseletét, Ilona, most Orleans hgas- 
szony, mostoha testvérétül. A’ nhget igazlólag, kötelességünk je 
lenteni, hogy e ’ házasság nem volt ugyan előtte kedves; de n em | 
politikai, hanem magányos tekintetekből, mert kevésbé fényes há
zasságtól több szerencsét reméllt szeretett mostoha húga számára , 
kihez elváltakor igy szólt : „IMig boldog vagy, nem lesz rám szük
séged; de ha sorsod változik, ’s úgy kuánandja, mindig nyílt karok 
várandnak reád ’s férjedre ; országom pedig mindennek menedéket 
nyujtand, kik veled ’s férjeddel jövendnének.“ —  A ’ nhg e ’ szavait 
2 0  ezer tallérnyi ajándékkal kiséré, ’s minden Ilona által rende
lendő nyugpénzt, melly évenkint 4  ezer tallért meg nem halad, sa
ját magányos pénztárához utasitá kifizetésül.“

Wiesbaadenben (Hajnahassz iában) jun. 18án déli Német
ország legjelesb rabbijai zsinatot nyitónak m eg , vallásukat a’ kor
szellem kivánalihoz idomitandók. —

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Poroszon a’ kormány parancsára valamennyi lakos tartozott 

2 4  óra alatt a’ várost elhagyni, ’s vagy a’ kertekben vagy a’ szi
get sziklóji közt egyidői e letelepedni. Ámbár a’ dögmirigy az egy
re növekedő hőség miatt csökkenésre hajlik ’s mindeddig csak 9 0  
személy belegült meg benne , még is szükséges volt e ’ rendsza
bály a’ baj teljes elhárítására, a’ görögökre nézve pedig, kik úgy is 
megszokták a’ szabadban élést, a’ mostani évszakban, teljesítése épen 
semmi nehézséggel sincs összekötve. A’ fegyvergyárban, melly

szigorun el van zárva, mindeddig egy halálozás gém történt, ’s az. 
ottani munkásoknak, kik nagyobb részint németek, mindeddig semmi 
bajok. 6

O R O S Z O R S Z Á G
Odessaból 4 0  órányira, Wornesensk körűi, Witt tábornok fő

parancsnoksága alatt f. e. augustus végén 70 ezer lovaskatona 1 2 8  
álgyiival szemlére gyülend, a’ czár előtt hadi gyakorlatokat teendő. 
A czárné s diplomata-test egy része is jelen lesz e’ nagyszerű 
szemlén, mellynek pompája a’ kalischi 1835ki táborozásét is fel- 
mulandja.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Rizonyos Caiman ur, ki a’ syriai nagy földingáskor Beyrut- 

ban tartózkodék, angol lapokban következő részleteit közli a’ ter
mészet e ’ rettentő jelenetének. Az ingás Beyruttól délkelet felé Sa- 
fat ’s Tabarieh kerületekben leginkább vala érezhető ; menete azon
ban olly rendetlen vala, hogy két csak puskalövésnyi távolra fekvő 
helység egyikét elpusztító, a’ másikat pedig épen hagyá. Tabarieh 
éjszaki részén több forrás buzzant a’ föld színére, ’s növelé a’ hánykodó 
tavak árjait. Jordán túlpartján iszonyú magosságra löveltek lángok 
a földbül. Gisch helység 2 5 0  lakosibul csak 3 menekheték meg, a’ 
többi romok közt leié halálát. Safat is puszta romhalom. 5 0  ke
resztyénből, kik a templomban esti áj tatosságukat végzek , csak a’ 
pap maradt életben, kit az oltár boltozata mente meg. A’ romok alul 
paiosan búzák napfényre a’ holtakat és sebesülteket, ’s az iszonyú 
látványt még borzasztóbbá tévé az életben maradtak jajongása, 
mellyre fakadának, midőn szeretteiket csonkulva vagy holtan kihú
zatni láták. főbb utczán éhes kutyák rágdosták az elholtak és se
besültek csontjait, s csak puskalövésekkel lehete iszonyú foglala
tosságukat szüntetni. Safatban 5ezer zsidó lakott, kik közül 4ezer 
azonnal meghalt, a többi sebesültből pedig csak 1 0 0  gyógyuland- 
hat fel. 50  keresztyén közül 25 ’s 6 0 0 0  török közül ezer lön a’ 
pusztítás áldozatja. A’ templomokban imádkozok közül egy sem me- 
nekvék meg. Egy gazdag zsidó család minden tagja elveszett, csak 
egy fiatal leány maradt életben egy földszinti kamrában, hol 2 tnap- 
ra akadtak reá. Önásta sírban leiék a’ szerencsétlent halotti köntös
ben , 1 almud lapjaival födötten. —  A’ földingást januar lsőjén  
érzék először s aztán folyvást naponkint egész februárig; a’ pusz
títás leirhatlan, s csak utóbbi adatok után leend bővebben kö
zölhető. —•

Smyrnában, Bulárd franczia gyógyász, ki a’ dögmirigy-kórház- 
ba zárató magát, a’ baj természetét kitanulandó , még mindig ép 
egészségű. Rettentő állapotban leié a’ kórházat. A’ nép csudatevő
nek Imii ő t, mivel már néhány szerencsétlent megmente a’ bizo
nyosnak vélt haláltól.

E L E G Y H I R.
Ujyorki lapok következő, állitólag uj találmányról emlékez

nek: Davenport Tamás, vermonli kovács uj felfödözést tőn a’ magnesi 
’s villany-magnesi erő használatáról, melly az erőmüvészetben rend
kívüli változásokat teendhet. Az „ American Journal of Science and the 
Arts“ idei april - füzete igen dicséri e ’ szabaditékos találmányt. Ha
tásának csak néhány példáját közlendjük. Davenport egy 9 ’ hosszú 
’s 3 — 4’ átmérőjű hengeres teleppel (Háttérié) 4 0 0  fontnyi mágnes- 
erőt fejt ki. ő~ lábnyi átmérőjű kereketkészíte, melly minden perczben 
OOOszor fordul, ’s 2 4  fontnyi súlyt emel. Végre, egy mozgony- 
mintája van, melly körbenfutó vasuton leirhatlan gyorsasággal ha
lad, és sokkal nagyobb határra képes jutni, mint gőz által hajtott 
erőmüvek. Silliman ’s Renwik tanítók véleménye szerint ezen erő 
kiszámithatlan nagyságra vihető, elannyira, hogy két 3 ' átmérőjű 
galvani telep , megfelelő mágnes területtel, 2 0 0  ló erejét pótolja , 
’s első nagyságú hajókat mozdíthat által az atlanti tengeren. ’S ezen 
erő kifejtésére csak néhány réz ’s horgany ^Zink) lapocska szüksé
g e s , ’s bizonyos mennyiségű ásványvíz! Az egész mű olly könnyű 
és egyszerű, hogy gyermek is igazgathatja.

Vandiemenslandi lapok, Fände Ferguson hobart-towni sza
bad szerecsennek, ki Mandingo törzsbül származék, halálát jelentik 
1 3 0  éves korában.
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F O G L A L A T :  Magyar- ős Erdélyország (kinevezések; országgyűlési munkálatok Erdélyben; hivatalviselők választatása: nemzeti színházra telt aján átok összesőge.) 
Ausztria (tyroli ünnepély.) Portugália (sajtószabadság-korlátozás indítványa; d’ Oliveira pénzügyininister lemondása ’s a’ t.) Spanyolország (a’ politikai vétkesek 
közbocsánatot nyernek; a’ királyné esküje; hadi hírek.) Anglia (alsó ’s felsőházi munkálatok; az országos közgyász ideje, különféle.) Francziaország. (követ
házi munkálatok; elegy.) Hannovera. Schweiz. Olaszország (katonaiskola-nyitás Romában; az epemirigy pusztítása Nápolyban.) Görögország (veszélyes lőpor- 

gyuladás.) Törökország. Amerika (a’ mérsékleti egyesületek síikére.) Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelct. Dunavizállás. Lotto.

M A G Y A  H- és E R D É L Y  O R S  Z Á G.
Ő cs. kir. fölsége HrabowszkyJózsef kassai 3 0ad ost,’s a ’ 

bécsi-bankó pénztár kezelőjét, saját kórtéré égész díjjal nyugal
mazni, és szalagos nagy arany érdempénzzel díszesítni méltóztatott.

6  fels. jun 7kén a’ Szebenszékben megürült polgármesteri és 
azékbirói változó hivatalokra, szózali többséget nyert WaydaJózsefet 
polgármesternek ’s Wolf Mártont székbirónak megerősíteni méltóztatott.

A’ június 26ikán tartatott 36dik országos ülésen a’ kormány- 
széki 2 dik tanácsosi hivatalra jelöltetett kalb.b ői: Horváth István kir. hi
vatalos ; Cserei Farkas kincstári liloknok ’s Kozma Pál Zarárnl me
gyei főispán; reformatusokbul: b. Kemény Ferencz Kolozs megyei kö
ve t ; Zejk Dániel A. Fejér megyei követ; ’s b. Danii László Kraszna 
megye* követ; ágostaiakból: Gébbel Károly korm. titoknok; ifjabb b. 
Druckenthal József udv. titoknok ’s Trausch József Drassó vidéki kö
vet; unitariusokbul: Dániel Elek F. Fejérmegyei főispán; Maurer Ká
roly kir. táblai biró; és Sala Sámuel itélőmester. — Jun. 27kén 3dik 
tanácsosi hivatalra katholikusokbul: gr. Béldi Ferencz kir. hivatalos; 
Biró Józ8cf korm. titoknok; ’s Cserei Farkas kincstári titoknok; re
formatusokbul : Kemény Domokos kir. hivatalos ; Ugrón István udvar
helyszéki követ; ’s gr. Degeufeld Otto; ágostaiakbul: Brenner Sámu
el korm. titoknok; Regius János Besztercze vidéki követ; ’s Bertleff 
Mihály korm. titoknok; unitariusokbul: Szentiványi Dániel kir. táblai 
közbiró; Maurer Károly kir. táblai közbiró; és Sala Sámuel itélőmester,

Jun. 28kán tartott 38dik országos ülésen a’ 4dik megürült kor- 
mányszéki tanácsosságra választattak a’ kalliolikusokbul: Pap Sámuel 
kor. titoknok; Kemény József kir. hivatalos; ’s Gál László korm. tan.; 
reformatusokbul: b. Kemény Miklós kir. hivatalos ; Szeutgyörgyi Imre 
korm. tan. ’s Kabos Dániel korm. titoknok; ágostaiakbul: Conrád And
rás korm. tan.; Schuster József megyesszéki követ; ’s Conrád Mihály 
kincstári tan.; unitariusokbul: Augusztinovics Pál korm. tan.; Gálfalvi 
Imre inarosszéki követ; ’s Pálíi Elek udvarlielyszéki al királybíró. 5ik 
helyre a’ katholikusokbul: b. Józsika Lajos Thorda vmegyei főispán; 
gr. Karacsai Sándor kir. hivat, és Szabó Lajos korm. titoknok; refor
mátusokból: Lészai Lajos korm. titoknok; gr. Mikólmre udv. kanczel. 
titoknok és Földvári Farkas itélőmester; ágostaiakbul: Köhler Fridrik 
segesvári követ; Conrád András korm. tan.; ’s Krausz András kor- 
mányszéki levéltárigazgató ; unitariusokbul: Bariba István korm. titok
nok ; Augusztinovics Pál korm tan. és Sala Mihály korm. titoknok.

Ö cs. k. fölsége máj. 17én Plecker János brassai orvos-doktor
nak az athaenei orvosi társaságtól küldött levelező-tagi oklevél elfo- 
gadhatását megengedni kegyes volt. E. H.

Kolos vár főbírája, Ágoston István úr helyébe, ki országos kö
vetségéről lemondott, e’ város egyik országgyűlési követének Gyer- 
gyai Ferencz tanácsos úr választatott meg.

Készülő nemzeti színházunkba liézler István, pesti lakatos 
és polgár, 1 0 0  zártszék minden vaskészületének ingyen elkészí
tésére ajánlkozók; ’s e’ hazafias tette 1 2 0  forint kiadásától kímé
li meg a’ szinház-épitési pénztárt, melly e ’napokban Trattner-Káro
lyinál illy czim alatt: „Jelentése a’ pesti magyar színház építésére 
ügyelő küldöttségnek a’ szinészeti pénztár mibenlétéről,“ megje
lent ’s jSyáry Pál küldöttség! jegyző által készített, tudósítás sze
rint összesen 144,161 ft. 59-1-1- xr. váltóbul áll; 's e’ mennyiség 
következő részekből alakul : a) régi magpénz időközi kamatostul 
4 4 ,5 2 0  ft. ööj'-s- xr. b) 1810ben ajánlott de le nem fizetett 2 6 0  
fi- -— xr. c) 1 8 0 8 - ’s 181 Oben kötelezvényekben kamatlizetés i- 
gérete mellett ajánlott 3 7 0 7 . ft. 29-^V xr. d) Í8 l 8 ik april elején 
ajánlott 7 7 2 2  ft. 3 0  xr. e) Pest megye Bendei IS ltiik i ajánlatá
éul 5 0 0 0  ft. f) újabb ajánlalokbul 8 2 ,9 5 0  ft. öő-|xr. E ’ rég óhajt
va várt körülményes tudósítást örömmel fogadják a’ színészet
nek, mint nemzeti közügynek, tiszta lelkű baráti, ’s jótékony követ
kezményei minden esetre újabb adakozásokkal gyümölcsözendnek.

A’ legújabb pöspökmegye - névkönyvi összeírás szerint Ma
gyar-,D almát- l ót és Horvátországban a’ római katholikusok száma 
5 ,8 5  0 ,2 6 6 , az egyesült görögöké pedig 7 0 7 ,0 9 4 .

K i s - Ku n  Félegyházán, f. h. 3kánRichter A loiz, a’ kassai 
kerület iskolai főigazgatója a’ helybeli iskolák vizsgálatát végezvén, 
valamint egyéb helyeken, úgy itt is ,  a’ vagyontalan szorgalmasb 
tanulókat, nevezetes ajándékkal újabb iparra buzditá.

G ő z  ő s i n k  júliusi útjaihoz pótlékul jelentjük, hogy a’ 8 0  
ló erejű „Árpád“ , kapitánya J. Pohl, már eddig tett két utján kívül, 
Bécsbül Pozsonyba ’s Pestre egy nap alatt f. h. 14. 20 . ’s 26kán, 
Pestrül Pozsonyba ’s Bécsbe pedig 16. 2 2  ’s 28kán induland.

Barbacsy Erneszt, klopodiai erdősz f. é. jun. 4kén megha- 
lálozott. Kain. tud.

A U S Z T R I A .
Aachenbul Frankfurton keresztül, Cockerill hires gyárából 

egy 1 2 0  mázsányi nehéz gőzerőmü érkezett Bécsbe, egy újon 
épilendő Duna-gőzös számára.

A ’ Tyroler Bote St. Leonhardtból jun. 18ról következőt 
ir : , ,Tegnap a’ „Sandon“ ritka, ’s völgyünkben még soha nem ért 
ünnepet ülitek. Ugyan is hazai évkönyvinkben dicső emlékezetű

Hofer András, Tyrol főparancsnoka ’s vitéz bajnok társai emlék- 
tiszteletére, kik az 1809k i veszélyes időszakban vele együtt har- 
czoltak a’ hazáért, Ennemoser tanító örvendetes viszszajövetekor 
a’ „Sandi“ vendégfogadóban mérsékelt lakoma tartatott. 2 8  év lolyt 
már azóta le, ’s épen ugyanannyi volt a’ vendégszám is, kik közt 
név szerint voltak az egykori vezérek és kapitányok, mint a’ 7 0  
észt. Hofer János, Tyrol várkapitánya ; a’ 8 0  észt. Thurnwalder Ká
roly; Iliméi* János ’s többen, ’sa ’ t.h

P O R T U G Á L I A .
Lissaboni jun. 17 ig  terjedő hírek szerint a’ cortesben nem 

sokára indítvány fog tétetni a’ sajtószabadság korlátozása végett. Ad
dig is pedig, mig a’ ministerség ott ez ügyet kivivandja, parancsot 
külde az igazságminister minden királyi ügyészhez, mellyben szoros 
kötelességükké te sz i, hogy a’ néplázitó ’s törvény és rend - elleni 
visszaéléseket, minden törvényes utón :s módon zabolázzák. —  A’ 
fővárosban azon hír szállong, hogy Joao de Oliveira ujdoin pénz- 
ügyminister már benyujtá elbocsáttatási kérelmét, mellyet nem is 
annyira a’ köz ügyért, mint csupán a’ „kegyelmes“ czimért vállalt 
föl. Hasonlókép rebesgetik azt is, hogy a’ királyné elbocsátá fő ud
vari dámáját Ficalho hgnét, ki az udvarra nagy befolyással volt.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ királyné által elfogadott ’s esküvel megerősített uj alkot

mányt m. h. 18ikán hirdetők ki Madridban. Ugyaneznap következő 
két végzeményt olvasott föl Calatrava ministerelnök a’ cortesülésben: 
I a) Legterjedtebb közbocsánat ’s legtökéletesb feledkezés hir- 
dettetik, minden politikai vétségekért, mellyeket a’ félszigeten ’s 
körülötti szigeteken spanyolok elkövettek, föltevén egyébiránt, hogy 
azok sem a’ lázongó párt közé nem tartoznak, sem azok hívei szá
mában nincsenek. Ezenkívül meg kell esküdniük a’ királyné ’s a’ 
cortes által legközelébb hozott törvények iránti hűségre, b) Az első  
czikk által ki nem zárt spanyolok, kik politikai vétségért üldöztettek, 
vagy elítéltettek, e ’ végzeniénynek a’cortes által leendő nyilványitta- 
tása után tüstint szabadon bocsáttatnak, ’s ellenök intézett minden 
sanyarú bánásmód, törvénykezési költségtérítés nélkül, nyomban 
megszüntetik. Jelen közbocsánat ’s feledkezés azonban koránsem 
vonatkozik a’ közvétségekre ’s kicsapongásokra. A’ közbocsánatban 
részesülők ez úttal nem helyeztetnek vissza netalán elvesztett hi
vatalaik ’s méltóságaikba; a’ kormánynak egyébiránt szabadságában 
leszen azt visszaadni, ha jónak látandja. —• l i .  a) Az I836septeimb. 
iö ik i határzat visszavonatik. Minden annak következtében történt 
zár alá-vétel vagy lefoglalás megszűnik, b) A’ politikai főnökök ’s 
minden egyéb hatóságok birtokaik teljes használatába helyzendik 
vissza a’ közbocsánatban részesülőket, c) A’ cortes föntartja magá
nak , olly spanyolok javairul intézkedhetni, kik fölhatalinazottság 
nélkül távozván e l , e ’ végzemény költőiül számítandó négy hón: p 
alatt meg nem jelenendnek a’ királyné ’s a’ cortes által létesített 
alkotmány iránti hűségeskü letételére.

Az eskü, mellyet az igazgató királyné m. hónap i2iki cor
tesülésben az uj alkotmány megtartása iránt tön, igy hangzik „E s
küszöm az istenre ’s a’ sz. evangeliomra, hogy én a’ spanyol bi
rodalom alkotmányát, mellyet a' mostani törvényhozó cortes újab
ban végzett ’s határozott, ’s mellyet én , leányom II. Izabella ne
vében elfogadtam, megtartom, ’s megtartatom; hogy a’ törvénye
ket teljesítem ’s teljesítetem , hogy mindennél a’ mit cselekszem  
csak a’ nemzet javát ’s boldogságát tartandom szemeim előtt, ’s hogy 
fönséges leányom II. Izabella királynéhoz hű leszek. Ha annak, 
vagy csak egy  részének is, mire most esküdtem, ellenkezőjét cse
lekedném, ne legyen irántam engedelmesség, ’s az semmi és meg- 
semmített legyen , mi eskümmel ellenkezik. Engem isten úgy se- 
géljen; ’s ha nem, úgy vonjon engem felelet alá.“ —  A’ 20iki 
cortesülésben több követ által aláirt indítványt fogadtak e l , mi 
szerint az „el Porvenir“ egy —  a’ királyné beszédét ’s az uj al
kotmány fölavatását tárgyazó czikknek lapjaiba iktatásáért pörbe 
idéztessék. A ’ mondott lap ugyanis az Estatutohoz ragaszkodók 
szellemében van szerkesztve, ’s megindulta óta folyvást erősen 
harczol Calatrava ministerségével. A ’ vitázók legtüzesbike, Olo- 
zaga volt, ’s indulatosan küzde az indítvány m ellett, mert vélemé
nye szerint most már minden spanyolnak a’ cortes alkotta consl - 
tutio zászlója alá kell gyülekeznie, ’s az 1812ki alkotmányrul, 
nemkülönben az Estatutorul is feledkeznie. —  Ugyané’ napon kö
vetkező kir. határzat jelent meg a’ madridi lapokban: „Szivem kí
vánságának engedve, melly, az ország uj alaptörvényeinek kihirdet- 
tetésekor érzett öröm következtében, az előbbi politikai viszályok
nak lehetőleg végét akarná szakasztani, ’s azon óhajtásnál fogva, 
hogy a’ mostani országos intézvények alatt, a’ királynénak, fönsé
ges lyányomnak minden hű spanyolját testvérek gyanánt láthassa 
maga körül összegyűlve, parancsolom az ő nevében, mint ez or-



218
szág igazgató királynéja, hogy azok, kik a-z 1812iki alkotmányra 
meg nem esküvésért, a’ kormány túl birt hivatalaikat, méltóságukat, 
lizetésöket, rend- és érdemjeleiket elvesztették, minden akadály 
nélkül visszahelyeztessenek mind abba, mit előbb bírtak, vagy mivel 
a’ kormány őket újólag fölruházhatja, olly kikötéssel azonban, hogy az 
előbbi szabályokhoz illeszkedve, hittel fogadjanak hűséget a’ királyné 
’s a’ tegnap kihirdetett alkotmány iránt. A’ kastélyban jun. 1 Óikén

—  i)on Jose Maria Calatrava, a’ ministertanács elnöke.“
Seu d’ urgeli m. h. 2 Írül költ tudósítás szerint d. Carlos 

Solsonábul kiindultakor három részre osztá hadsergét. 0  maga a’ 
legerősebbel Manresa felé vette útját; a’ második, Zorilla vezérlete 
alatt, tíergába, a’ harmadik Ardevalba irányzott. —- Ama’ tiz carlosi 
zászlóalj, melly IJranga tábornok parancsnoksága alatt los A r
cosban tanyázott, a’ Sentinelle des Pyrenées szerint Lodosa és 
Mendaviába (az Ebro partján) érkezett m. h. 21kén; mirül Espar- 
tero tábornok tudósittatván, nyomon elhagyó Fiterot, (hol a" für
dőket akará használni) ’s Lerin és Larragábul kiindulást parancsolt 
az ottani csapatoknak, velők a’ carlosiak Ebron átmenetét meggát- 
landó. Meer báró, jun. 27kén költ paui tudósítás szerint még foly
vást a’ Lerida ’s Barcelona közti utón volt; saragossai levél pedig 
azt mondja, hogy üraa négy zászlóalnyi segédcsapatot küldött 
neki. Castor tábornok üldözőben tartja Tristanyt; de az folyvást 
óvakodik vele ütközetbe bocsátkozni, ’s megelégszik zsákmánya 
biztosithatásával.

Mihelyt d. Carlos megindultának hire Angliába érkezett, nyo
mon parancsolatot bocsátott a’ kormány, hogy a’ spanyol királyné 
ügyének gyámolitására hajóhad evezzen Catalonia partvidékihez. A 
rendelés szer nt egy sorhajónak ’s nagyobbszerü naszádnak Bar
celonában kell horgonyzania, a’partvidék többi részét pedig apróbb 
sajkák tartandják őrszemmel.

San - Sebastiani levél szerint m. h. 28rul párviadal történt 
M’ Cabe irland születésű tábornok ’s Herman alezredes, Evans tá
bornok egykori hadilitoknoka közt, mellyben ez utóbbi veszélyes 
sebet kapott. A ’ golyó alsó állkapczáján ment keresztül ’s kizuzá 
öt fogót. A’ párviadal okát nem említi a’ tudósítás.

A N G L l A.
A’ felsőházban jun. 20kán Argyle hg felolvasó a királyné 

válaszát a’ lordok felírására, melly jeles egyszerűségben így hang
zik : „Victoria regina. Elénk örömmel vettem tiszteletteljes ’s rész
vevő felirástokat. A’ boldogult király elhunytárol általatok kifejezett 
sajon’s az erényeiről adtátok bizonyság egészen m egegyező érzel
mimmel. Személyem iránt hű ragaszkodástok bizonyításit köszönöm, 
’s egyesülök veletek azon könyörgésben, hogy a’ Mindenható e- 
rősítsen ’s vezéreljen hivatásomban.“ Az ország minden részeiből 
versenyes tudósítások érkeznek, hogy a’ királyné kikiáltatása, mely
re a’ külön megyék scherifei megbízva voltak, mindenütt illő ün- 
nepélylyel’s a’ nép egyetemi örömkiáltozósi közt juta véghez. Bub
imban jun. 23kán történt a’ kikiáltás. A’ lordhelytartó a’ kastély ta
nácsházában tábornagyi egyenruhában fekete fátyollal, ’s a’ gyász 
egyéb jeleivel jelent m eg ; segédei is fekete fátyolt viseltek. Üö- 
vid tanácskozás után felnyiítattak a’ terem szárny-ajtaji, ’s a’ ki
kiáltás (proclamatio) felolvastatott. Másnap pedig Mulgrave lord nőstül 
hajóra szállott Anglia felé, szokás szerint hivatala pecsétjét, ’s mint 
Irland lordhelytartója, e’ hivatalát is a’ királyné kezeibe leteendő, az 
irlandi legfőbb tisztviselők megesketése után. —-

Az alsóházban jun. 23án elsőben is J. Graham néhány szót 
monda védelmére egy londoni lap (True Sun) által ellene görditett 
azon szemrehányás ellen, mintha előbbi napon a’ kir. üzenet jelen
tésekor kalapját fején tartván, az által szándékosan vétkezett vol
na az illedelem ellen. Erre fölkelt John Bussell , ’s nyílványítá , 
mikép ő nem is hihetné, hogy az igen tisztes baronet k 'pes lenne 
a’ korona iránti tiszteletet igy megsérteni ’s örvendését jelenté a- 
maz egyértelműségen, mellyel mind az elhunyt király vesztesége 
fájlaltaték, mind a’ most uralkodó királyné iránti tisztelet és szere
tet kifejezteték. Átment azután a’ királyné üzenete azon részire, melly 
a’ ház ügyei állapotját, ’s a’ parliament közel feloszlatását tárgyazza, 
’sjelenté, hogy a’ kormány minden körülményt éretten megfontolván, 
azt határozta, hogy a’ mostani ülés két hónapnál tovább ne tartson, 
miért is a’ legszükségesb rendszabályok ez idő alatt végzendők. E- 
zek közé tartoznak: az országos költség megajánlása, a’ czukor- 
vám 7s koronaköltségek. Minden más rendszabály, bármilly fontos 
legyen, jövő ülésre halasztatik. A’ felsőházban Melbourne lord meg- 
pendité azon lehetséges ese tet, mellyben Victoria királyné mara
dék nélkül hunyhatván el, a’ korona Cumberland hgre, mostani hanno- 
verai királyra szállana.—  A’ felsőházban jun. 23án szintazon tárgy 
fordult elő, melly az alsóban. Melbourne lord a’ parliament közel 
feloszlatását jelentvén, következő megjegyzést tön: „Tudják, m3 lor
dok, hogy régebb, t. i. zendülésünket megelőzött időkben, minden 
a koronától származott tekintet ’s hatalom , melly királyi rendelés 
következtében gyakoroltaték, a’ fölség halálával meg szokott vala 
szűnni. Ezt azonban időjártával olly alkalmatlannak ismérték, hogy 
III. Vilmos és Anna királyné alatt külön törvények hozattak, mely- 
Jyek szerint a’ parliament a’ király halála után még hat hónapig 
együtt maradhat. Még is IV. György ’s az utóbb elhunyt király 
halálakor a’ ministerek, fontos okoknál fogvást, szükségesnek hivék 
a parliament elé olly javaslatot terjeszteni, hogy a’ törvényhozás csak 
addig maradjon együtt, mig a’ nyilványos szolgálatra legszüksé- 
gesbek el fognak intéztelni; minden más, a’ parliament előtt fenfor- 
gó rendszabály pedig, valamint a’ koronaköllség is, az uj parlia-

mentre hnlasztassék. Ez események után, mylordok, azok szerinti 
cselekvésre szólitom fel Önöket.“ Fölkelvén utána Lyndhurst lord, 
keményen kikelt a’ ministerium ellen ’s előszámlálta, mikép az a’ 
parliamentnek már öt hónap ótai egyiittléte óta betüértelemfien 
úgy szólván semmit sem tett. Azért is, ámbár az inditványtól meg
egyezését nem vonhatja meg, a’ ministerek viseletét e’ tekintetben még 
sem helyeselheti. De megfelelt Lyndhurstnak Brougham, mond
ván: „Mi a’ nyilványos ügyek állapotját illeti, barátja (Lyndhurst) 
egy törvényjavaslatot , melly a’ lordok házához jutott , megemlíte
ni igen bölcsen mulasztó e l, t. i. az irlandi hatósági törvényjavas
latot. De a’ ns. lordok közül senki sem fogja jobban tudni , mint 
épen emlitett barátja, miért nem létesittetheLék e’ törvényjavaslat, t. i, 
épen Lyndhurst indítványára minden helyes ok nélkül halasztatott az 
el két Ízben. Tán azon mód, mellyel a’ lordok háza e ’ törvényjavaslat 
elibe gátotvete, eszközlötte, hogy más helyen meg más rendszabályok 
haladása gátoltassék m eg.“ Melbourne indítványa azután , mellynél 
fogva helyeslő fölirást kívánt benyujtatni ő felségének, szavazás nél
kül elfogadtatott.

Jun. 2üikén nevezetes volt a’ felsőház ülése, mivel abban 
Wellington hg az Irlandot tárgyazó törvényjavaslatokra nézve azt 
mondotta, hogy ő a’ tizedkérdést ’s a’ szegényekről törvény által 
gondoskodást örömest elintéztetné már; továbbá kész a’ jövő ülés
ben Melbourne lordnak az irlandi város hatóságok javítására kezet 
nyújtani. E ’ nyiványitások a’ házban nagy megindulástokoztnk. —

A’ következő követválasztási harcz, minthogy az a’jövő ülés
nek magas ’s tán Anglia jövendőjét elhatárzó fontossgát mindenki 
érzi, a’ leghevesbek egyike leend. A’ Times azt állítja, hogy a’ 
ministeriumnak majd 2 0 0  hive conservativ jelölttel lesz kénytelen 
megvíni, mig most a’ parliamentben ülő 2 0 0  conservativ legkisebb 
ellenzés nélkül reményű ujdon megválasztatását. —

Durham lord jun. 24én  érkezett vissza Londonba, ’s más 
napon udvarlásra ment a’ királynéhoz és Kent hgaszszonyhoz. A’ 
Standard szerint hire volt, (mit azonban nem igen akarlak még hin
ni,) hogy Durham lord Palmerston helyett a’ külügyi tárczát n ye- 
rendi el, szinte a’ Standard szerint a’ ministerek jul. 14én szán
dékoznak a’ parliament üléseit végezni. Mások jul. 20át tűzik ha
tárnapul. •—

Az angol torjr lapok a’ mostani uralkodó királynénak Erzsé
betet állították föl példaképül, mit a’ whiglapok is ismételnek. A ’ M. 
Chronicle e’tekiute ben hoszszabb czikkben azt mondja: „Erzsébet ki
rályné uralkodása azért volt olly dicső , mert korát felfogta ’s az 
ökkor kezdődött reformatio ügyéhez állott, mi által népe nemcsak 
már meglevő gondolafját, hanem a’ sarjadót is mintegy sajátjává 
teile.“ ’s a’ t. ’s a’ t.

Trónra léptekor a’ titkos tanácsban adott kir. nyilatkozvány 
fölött is összekaptak a’ lapok. A’ M. Chronicle abban biztos Ígére
tet lát sarkalatos javításokra az egyház és statusban, névszerint va
lamennyi, Irlandot illető, fenforgó rendszabályra. A’ Times erre 
dühösen g}7alázó czikkben felel a’ „whigek , radícalok ’s pápisták“ 
ellen. A’ Standard és M. Post ellenben, néhánjy nap óta eiydiébb 
hangon szóitokban, azt állítják, hogy valamint az elhunyt király re
former volt, úgy reményük ’s hiszik, hogy a’ mostani királyné is 
az leend- de mindenek előtt szükséges a’ mostani ministeriumot e l
küldenie. A’ Times egy másik czikkben a’ M. Chronicle és M. Post 
állal ellene irányzott leczkézetekre, Kent hgnő miatt, szokása szerint 
bárdolatlanul felelt. A’ M. Chronicle abban, mint „nyomorait sor
házi újság“ röviden elutasittatik. Még gonoszabbul járt a’ hűtlenné leit 
barátné , a’ Morning Post mint,,Yade inecumja, kalauz v. zsebkönyve 
a’varrónéknak, divatlapja a’szolgálóknak.“— „Ha, úgymonda’ Tini s, 
mi Kent hgnő személyes charakterét támodtuk volna meg, úgy rosz- 
büzü juhászkutyaként a’ Morning Post kapkodhatna lábikránkhoz, 
’s azután megsimogattalhatná magát érette; de azt mi nem tettük. 
Mi csak azt mondottuk, ’s még egyszer mondjuk: Az angol poli
tikához Kent hgnőn 'k semmi köze, ’s királyi lyányának felelős ta
nácsadókkal kellene bírnia. Egy vagy két hónap meg fogja mutat
ni az országnak , kinek volt ig a za ,’s ki Ítélte meg legh lyesebben 
mind a’ személyeket, mind a’ dolgokat “

Az ifjú királyné, mióta június 26kán az özvegy királynét 
Windsorban meglátogató, palotáját el sem hagyta. Naponként szá
zanként gyűlnek össze lakja körül tisztesen öltözött személyek, kik 
őt látni óhajtják ’s reményük. —  Mostan egész ország szerte az
zal foglalkoznak, üogy mindenütt, hol az épületeken ’s törvényszéki 
alakiságokban (formulare) ,,a' király“ neve áll, helyébe: ;,a’ király
né“ tétessék. A’ szerfölötti buzgódós, mellyel ez történik, egy writ- 
ban (kir. rendelés) azon nevetséges botlást okozta , bog}' az időszám, 
melly így hangzott: Urunk 183Gdik évében, ekép másittatott m eg, 
Urnénk v. asszonyunk 183(5dik évében? —

A’ M. Herald figyelmessé teszen azon nevezetes körül
ményre, hogy a négyes szövetség felségei közül három királyné, 
mi a’ szövetségek történetében talán még soha sem fordult elő. 
E ’ körülmény, úgymond a’ Standard nein elég udvarisággal, szövet
ségnek magányos életben sem ígérne igen igen hosszas tartósságot. 
Továbbá, szinte a’ Standard szerint, a’ fensőbb körökben azt rebes
getik, hogy mivel már 21 év múlt el a’ Waterlooi ütközet óta, e- 
zentul annak évnapja nem fog megünnepeltetni. Egyszersmind ar
ról beszélnek, hogy Wellington hgnek nemcsak a’ Cityben, ha
nem a’ város nyugoti részében is lovngszobrol állítsanak, melly vég
re aláirás nyittatván, azonnal 3 0 0 0  tont sterling jött össze. Ez alatt 
a’ ns hg a’ XVIII Lajos által neki ajándékozott óriás szobrát Na
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poleonnak Canovától, még mindig Iépcsőzete alalt heverteli, Byron 
lordnak e’ szobormű csinytalan kifejezése daczára : „Son elevation , 
(úgymond) esi teile, que, vue de dós, la pariié mitoyenne du corps 
de Napoleon se h o m e  juste a la hauteur du due de Wellington.“ 
(„Ylagossága oily nagy, hogy hátulról tekintve Wellington hg épen 
Napoleon közép-részéig ér.“)

A’ Times hosszú panaszos levelet közölt Dublinből, melly azt 
i'illílja , hogy az irlandi katholikusok örömmel vették a’ király halá
lát, 's reményük, hogy az ifjú királyné nemcsak katholikushoz fog 
férjhez menni, hanem még nagybátyja Leopold (belgiumi) király 
(kalholikus) vallására is áttérni; egyszersmind azt bizonyulja, hogy 
Kent hgné alattomos katholika, mert gyakran gazdagon segílé a’ ka- 
tholikus kápolnák fölépiltetését, Sliielt (irlandi követ) gyakran ebéd 
re hívogatja, s a t. —

Az országos közgyász hihetőleg oug. 3dik hetéig tartand,
’s a’ nép szorosan ügyel rá. A’ M. Herald e ’ tekintetben azt mond
ja : ,,A’ parkok, ’s minden más nyilványos mulatóhely, pezsgőnek 
most a’ szép nyári időben látogatóiul, de idegen azt hinné, hogy 
a’ jelenlévők közül mindenik nem rég veszthete valamelly drága 
rokont. A ’ hőség daczára is az asszonyságok nehéz fekete fejko- 
tőket viselnek, ’s krep ruhákat, az urak pedig többnyire fekete fel- 
köntöseket, ’s a’ t. az angolok még külföldön is megtartják a’ gyászt 
feidelmökért. Így tegnap érkezett városunkba (Pestre) kél angol, 
kik szinte gyászt viselnek a’ királyért. —  A’ szabadelmü, ’s kivált 
a’ radical lapok, nem igen kedvező érzelemmel viseltetnek a’ volt 
eumberlandi hg, most hannoverai király iránt, ’s különös czikkely- 
ben azon óhajtást fejezik ki, hogy az jövendőre az angol király
szék örökléséből zárassák ki. A’ minister! M. Chronicle erre kö
vetkezőleg fe le l: „Sajnálva olvassuk néhány radical politikusnak 
azon óhajtása kifejezésit, hogy ama’ törvényjavaslat, mellyel a’ mi
nisterek most a’ korona megürülendési esetére a’ parliamenlben 
előterjeszteni szándékoznak, alkalmid használtassák a’ mostani han
noverai királynak a’ britt királyszék örökléséből kizáratására. Lehet 
ugyan némi parliamenli ok arra, hogy a’ eumberlandi hgmost, miután 
idegen ország fejdelmévé lön, a’ titkos tanácsosak sorából kihagyas- 
sék, ’s talán mindaddig, míg hannoverai király leend, felsőházbeli 
szavazása is mellőzlessék el, úgyszinle angol kir. hgi jövedelmei is 
vonassanak el; de nincs ok, királyszéki öröködés jogától megfoszta
tására. Egyetlen okul azt vetik, hogy lory és orange-férfi. Úgy 
de, szerencsétlenségre a’ peerek ’s alsóházi tagok nagy része is 
az, ’s ha öt meg kellene politikai vélemény miatt öröklésjogálól 
fosztani, akkor kövelkezősséggel azt is kellene kívánniuk a’ radi- 
caloknak, hogy minden lory peer ’s alsóházi lory tag fosztassék meg 
jószágától. Mi ellenmondunk minden illyes türelmetlen szándéknak; 
mert ha egyszer illy szempontból a’ száműzés munkája megkezdet
nék, akkor az a’ hannoverai királynál nem fogna megállapodni.

A’ gazdag, ’s jótékonysága által Angliában igen isméretes 
Montefiore izraelita pénzváltó, és 0  Carrol választattak jövő évre 
London és Middlesex sherifeivé. ’s a’ t.

A M. Herald szerint ó föls. ’s fenséges anyja, mint mond
ják, e’ nyáron meglátogatni szándékoznak Irlandot, hová a’ király
nét az ottani főnemesség még mint koronahgasszonyt meghivá. Dub
linből a’ kilarneyi tókat, ’s nagyszerű föslvényes tájékait fognák 
megszemlélni. Leinster és Devonshire hgek , Herfort és Conyngham 
marquis, szóval minden magas állású irlandi, vágyion várja a’ király
né látogatását. —

Ismét egy szorgalmas, de nyomorúságra jutott atya lön gyer
mekgyilkossá ; ’s ez kis idő alatt 4dik eset. Bizonyos William Mars
hall nevű varga Riponban megölé két gyermekét, egy nyolez éves 
fiút ’s egy nyolez hónapos leányt, vízbe fulaszlván őket; ’s a’ bor
zasztó tett után maga járult bírósághoz. Az angol kézműves élet
viszonyai t. i . ’s a’ szegénységiéi irtózás, mellyel Angliában gyalázati 
fogalom is kapocsban áll, forrási az illy természetien gonoszleltek
nek. A’ szigorú erkölcsű Skótziában a’ magzatölés nem házassági 
anyák által, sajnálatra méltó módon szaporodik. —

London 's Jamaika közt is gőzhajózási összeköttetés létesült 
már. Á’ jelen kétes időben igen kívánatos Angliára nézve: gyorsan 
kaphatni körülményes tudósításokat Amerikából, mit közönséges 
hajókkal, kedvetlen időjárat mellett, sokszor 4 0  nap alatt is alig tel
jesíthetni, miglen a’ gőzösöknek csak 13  napra van szükségük Uj- 
yoikbul Londonba utazasra. Minő jutányos egyébiránt már a’ gőz
hajón utazás, kivilágük abból, hogy Londonbul Edinburgig (szára
zon 4 0 0  angol mérföld) csak t shillinget; Kuliig, melly fele útja, 
pedig 2 shillinget kell fizetni.

A tudományok kir. akadémiája Londonban, Newton G. ma- 
radékitól megvásárlá e nagy tudós hátrahagyott kéziratit, ’s a’ még 
ismeretlen nevezelesbeket legközelébb kiadandja.

Hullban az „Union“ gőzhajót érte szerencsétlenség követ
keztében a’ coroner ecküttszék azt hatarozá, hogy Gamble József 
e ’ szerencsétlen gőzhajó erőmüvésze „vastag gondatlanság által o- 
kozott agyonverésa miatt törvényszék elibe állíttassák___

Egy londoni lap következő házassági ajánlatot közöl: „Egy  
középkorú ’s valódi vadász modorú gentleman, ki Anglia egyik leg
jobb vadászvidékin lakik, ’s kinek a’ vadászat nemes mestersége fő 
’s kedvencz foglalatossága, egy szinte illy szenvedélyű némberrel 
házasságra kíván lépni. Vagyon ’s szépség nem jő tekintetbe. Az el
sőt, ha van, sajátjául tarthatja az illető h ö lg y , az utóbbi pedig nem 
épen hátráltató hiba leend ugyan, de el is maradhat. Jókedv, pi- 

• eziny láb, és szilárd ’s könnyű lovaglás vadászaton, ezek a' legszük-

ségesb tulajdonok. Mivel e’ házassági ajánlat nem pénz-hanem  
rókavadásztól ered, reméllhető, hogy puszta kandiság’s kíváncsiság
ból senki sem fog tudakozódni. Utóirat: Vöröshaju hölgyek m eg
kímélhetik magukat a’ jelentéstől, s a’ turószőkék is bátran honn 
maradhatnak. Hivatalórák: reggeli 10— 1 2 ,  ’s délutáni 4 — Gküzt. 
Utezán senki számára nem vagyok honn.

Bankóikban, Keletindiában, ujnemü játékot állíta föl a’ já
tékházak bérlője, mellynek terve sorsjátékhoz látszik hasonlítani.
A’ bérlő, hir szerint, már CG6 ,GG(j tallért nyert, noha naponként 
mintegy 300  tállért fizet bérül a’ királynak. E ’ játék neve: Duc
iim ;, ’s a' lakosok halomra vesztik rajta pénzöket, ’s oily iszonyú 
számmal gyülekeznek hozzá, hogy a’ régi sorshúzásra Londonban 
gyűlt sokaság hozzá nem is hasonlítható. —

A’ londoni zsebeink, úgy, valamint párisi társaik, most egy  
újabb lopásmódot gondoltak ki, melly a’ kávésokra ’s vendéglőire 
nézve nagy csapás. Ugyan is az illy szőrű hősek a’ vendégszobába 
lépvén ételt italt kérnek, azután elszunnyadást szinlenek , de hirte
len felugranak , zsebeikhez kapkodnak , ’s mennyre földre esküsz
nek , hogy meglopták őket szendergésök alatt. Már gyakran kény
telen volt a’ vendéglő pénzzel lecsilapítani az illy háborgó szinleg 
meglopottat, csakhogy a’ dolog rendőrségi törvényszék elé ne ke
rüljön, mi által a’ vendégház hitele csökkenhetne. A’ zsebelek ez 
ármányt v. cselfogást talán nagy eldődjüktöl, FalstaíTtól tanulák. —

Május 25kén a’ rendőrség bizonyos Wood kapitányt állított 
a’ kensingtoni törvényszék elé a’ miatt , hogy azon palota terére 
nyomult, mellyen Keni hgasszony szokott reggelizni,’s a’ rendőr
ség  felszólítására sem távozott el onnan, azt állitván, hogy ő An
glia törvényszerű királya ’s a’ hgasszony az ő hitvese ! A’ törvény
szék igen hajlott a’ kapitányt őrültek házába küldeni, de egy igen 
tekintetes férfi, kinek előbb ajánlva volt, azt valló , hogy ezen egy  
szegült (fixa) eszmén kiviíl soha semmi jelét nem adá a’ lébolyo- 
dotiságnak. Azért azon utasítással bocsállaték el, hogy máskor más 
helyet válasszon magának reggeli sétául. —

Nem rég meghalt a’ chelseni kórházban annak legidősb la
kosa, Taylor Richard, 1 0 4  éves korában, ki 1 7 4 oben a’ cullodeni 
csalán mint dobos vala jelen, azután Németországban Ferdinand hg 
alatt, ’s a’ világ több részeiben, utoljára pedig Aegyplusban Ralph 
Abercromby alatt vitézül harczolt. —

* F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ követház jun. 27kén 1 9 7  szóval 50  ellen 2 0 0  ezer fran

kot határzott a’ júliusi ünnepekre Fárisban. Goupil de Prefeln csak 
lOOezret javaslót! megajánlani , a’ többit Paris városa pénztárából 
ohajtá pótoltatni. Azonban m egjegyzé, hogy az ünnepeket Paris
ban jelesebben kell csakugyan megüllni mint egyebütt. A ’ követházban 
jun. 28kán a’ kereskedés, földművelés és nyilványos munkák költség- 
jegyzéki vitáját folytaták.

Parisban hir szállong villanyos telegraf -föltalálásról, melly 
minden hirt gondolati gyorsasággal közlend. —  A ’Marsmezőn szeren
csétlenültek számára minden színházban jutalomjátékokat készülnek 
adni. —  Bizonyos Chatelain u r ’s Roisin kisasszony, kik háromévi 
fogságra Ítéltettek , legközelebb összekelésüket üllendik a’ Concier- 
geriebevn (börtönben.)

Francziaonszág, népességéhez képest azon országokhoz tar
tozik, hol kevés czúkor fogyaszlatik. így például Irlandban egy sz e 
mélyre 2j kilogrammnyi ezukor fogyasztás esik; Spanyolországban 
3^ ; az egyesült statusokban Nagy-Rrittanniában i Francziaor- 
szágban, a’ ezukorviz ivó nemzetnél, csak 3 | .

Dorval nevű szép színésznő Parisból Guerry abbé prédika- 
iziójaira Toulouseban olly annyira megindult, hogy mint állítják, a’ 
színpadot el szándékozik hagyni, ’s apáezává lenni!

Orleans hgnő Parisba mente napján 9 0  született gyer
mek közül, 30at Ilona (a’ hgné) 25-öt pedig Ferdinand (Orleans hg 
neve) névre kereszteltek.

H A N N 0  V E R A.
A ’ hannoverai lap jun. 29kén elbeszéli a’ királynak e ’ fő

városba, junius 28kán történt megérkeztét. Az elfogadás ünnepélyes 
volt. A’ város igazgatója fogadá a’ királyt a’ város nevében rövid 
m egszólítással, ’s a’ város kulcsai átnyujtásával, mellyeket a’ ki
rály visszaadván ezt válaszoló: „Ismerik Önök szeretetemet e’ vá
ros iránt, hol ifjúságomat töltém ; a Gondviselésnek úgy tetszett, 
hogy engem atyáim királyszékére em eljen; én a’ hannoveraiaknak 
igaz és kegyelmes királyuk leszek.“ —  E ’ szavakat a’ nép lelkesült 
felkiáltással kíséré a’ királynak a’ fejedelmi lakban leszálltáig. Este 
az egész város ki volt világítva. •—

S C H W E I Z .
Tessin cantonban nem rég majd komoly jelenések fordultak 

elő. Bizonyos törvényjavaslat a’ fatalpak iránt, melly hihetőleg né
mi tekintetben káros a’ magányos érdekekre , a' fél cantunt, ’s név- 
szerint annak éjszaki részét, lázadásba hozá. Jun. 7én reggel mint
egy 4 0 0  polgár gyűlt össze Bellinzonában mint a’ nagy tanács szék
helyén. A’ statustanács készen volt arra, hogy a’ csönd minden bi
zonnyal meg fog háboríttatni, azonban semmi sem történt, mint egy  
kis zaj a’ szószéken, mellyet az elnök sükeresen lecsilapított. A’ 
törvényjavaslat azután lényegére nézve nyugottan elfogadtatott. —■

O L A S Z O R S Z Á G .
Roma, jun. 6 ón. Pápa ő szentsége, a’ hasznos intézetek gya- 

rapulásán mindig buzgón munkálkodván, rendedé, hogy az angyalvári, 
Y iíl Kelemen alapította , katonaiskola újra nyittassák meg.
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A’ két szicziliai Giornale jun. 16ról Nápolybul hosszabb czi 

ben jelenti, mikép a’ király a helyben dühösködő cholera (gorcs- 
járvány) daczára is naponként mindenütt megjelen vagy nője vagy 
néhány udvarnoka kíséretében. közönségesen épen azon helye
ket keresi föl, hol a’ betegség leginkább dühöng, ’s legtöbb em 
ber össze szokott gyűlni. így  nem rég meglátogatá a’ kórháza Ka 
’s minden készületet megvizsgált. Livornoi hírek szerint a1 chole
ra Nápolyban olly annyira terjed, hogy jun. 18án több mint négy 
száz betegült meg benne ’s közülök több halt meg mint 2 0 0 .

Nápolyban még mindig pusztít a’ görcsmirigy. Az egyhazak
ban nyilványos áj tatosságot tartanak a’ baj elhárításáért, melly már 
annyi áldozatot dönte sírba e’ városban. A ’ színházak zárvák, s e- 
gyéb mulatságok is megszűntek. A’ vész már a’ körülfekvő helysé
gekben is terjeng, ’s Palermoban is naponkint fenyegetőbben mu
tatkozik. —  .

A’ sirakusai számitó kis csudagyermek az Akadémia elő tt, 
Sturm, Koriolis, ’s Arago kérdésire meglepő pontossággal felelt. 
Az első feladat volt: kitalálni 3 ,7 9 5 ,4 1 6  köbgyökét; másodpercz 
múlva helyesen feléié a gyermek: 126 . A második kerdesre .„egy 
feladott számot köbösítni, ’s aztán négyzetre (quadratum)  ̂emelni, 
e' négy ezetet pedig öttel sokszorozni, ’s a’ három mennyiséget ösz- 
szeadni. Az ekint kijövendő mennyiségből a’ feladóit számot 42-  
szer ki kell vonni ’s még negyvenötöt; ’s a’ következmény —  
leend. Minő szám a z? “ pár perez múlva feleié a’ gyermek: 5—  
Harmadik kérdés :„ölly számot födözni f e l , melly öik fokra em el
tetvén , egyenlő legyen e’ szám-t- 1 6 ,7 7 9  négyes mennyiségé
hez.“ A’ gyermek rögtön felele: 7. Negyedik kérdés “Föltalálni 
2 8 2 ,4 7 5 2 4 9  sz. tizedik gyökét.“ A’ föladat megfejtésére legalább \ óra szükséges. Eddig a gyermek mindig nyugodt vidám arcz- 
czal felelt, ez utóbbi kérdésre azonban elkomorult. A’ csuda pil
lanatig megnémult. Végre felel. Arago megjegyzi , hogy ez úttal 
hibázott. A’ fiatal kecskepásztorkérdé, egyenes szám e a’ föladott; 
’s az igenlő válaszra rögtön szilárdul mondá : „ Tehát jól fejtóm 
mey a föladást.“ Ekkor zajos tetszéstől viszhtmgzék a’ terem, ’s 
kiki bámulá a’ kis pásztorfiu rendkívüli elméjét.

G Ö R Ö G Ő  11 S Z A G .
Május 22én  délután 2 |  órakor egész Athént egy szörnyű 

dördület döbbente meg. A’ rendőrség t. i. gondoskodásból 1 4  zsák 
lőport vitetett el egy kereskedő házából, egy rendőr tisztviselőnek 
m e g h a g y v á n  , annak a’ városon kívül biztos helyre tételét. Azonban 
h e n y e s e g b ü l  v a g y  n y e r e k e d é a - v á g y b ó l  a’ r e n d ő r - t i s z t  a’ lőport sa
já t  lakjára vitte ,  ’s  ~e’ sz á l l í tá sk o r  a z  e g y i k  z s á k  m e g l y u k a s o d v á n ,  
a' belőle l iu l lo n g ó  lőpor a’ h á z  udvarán  v é k o n y  vonalt képezett. 
Ezt valamelly 12  észt. gyermek észre vevén, a’ szerencsétlen fiú 
nem tartóztatható magát, hogy egy kis futótüzet ne csináljon belőle. 
E p e n  a z o n  pil lanatban , m id ő n  a z  i z z ó  p a r á z sa t  e l ő h o z d ,  a z z a l  a ’ l ő -  
p o rv o n a lt  fellobbantandó, h o z z á  k iá lt  e g y  a z  u d v a ro n  ruhával f o g 
l a l k o z ó  a s s z o n y :  „Az istenért! mit csinálsz?“ De szózata jobbadán 
a’ légbe repülő ház rettentő ropogásiban hangzott e l, melly At
hén fölébe kőzáport szórt, ’s az egész vidéken tömérdek ablakokat 
zúzott össze. E gy félig feldúlt szomszéd-ház maradékai azonnal 
lángba borultak, ’s csak a’ német katonaság rendkívüli munkássága 
volt képes egy igen szoros utczában a’ város közepett meggátolni 
a’ pusztító lángokat. A’ szerencsétlen asszonyt néhány óra múlva még 
élve húzók ki az omladékok alul, de csak haldokló tanú ’s hírmondónak 
a’ tűz keletkeztérül ; mert a’ sors csak azért látszott megtartani sze
gényt, hogy a’ szomorú esemény támadásáról értesítsen; mert más 
nap reggel már eltemették a" lobbanló gyermekkel együtt. Néhány 
más személy is megsérült.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Az Alig. Ztg. már jun. 6 tól ’s 14röl közlött híreket Kon- 

stantinápolybul, mellyek szerint valamelly összeesküves födöz- 
tetett volna föl a’ szultán élete ellen? s ít ez utóbbi tudósítás már 
kivégzéseket is emlite, mivel azt állitá, hogy a’ serail csúcsánál mint
egy 3 0  holttestet láttak úszni a’ tengeren. Kettőnek a’ kolomposak 
közül megszöktet hiszik, ’s valamelly kereskedő hajón valamelly 
franczia révbe illantál. —  Az Alig. Zfg. Ruckarestböl jun. ÍSkról 
e í?y ujabb levelet közöl, melly szerint az összeesküvés csakugyan 
megvalósul, de annak sem czélja, sem kiterjedése nemtudatik még. 
Vannak azonban, kik cselszövénynek veszik az egész dolgot. __

A.A  M  E R I K

A’ M. Chronicle jun. i  rül Philadelphiábul ezt közli: „ A’ bevitel 
Angiiábul ’s gyarmatiból az egyesült statusokba 1836ban összesen  
8 6 ,0 2 2 ,9 1 5  dollárra ment, a’ kivitel pedig innen a’ britt birtokré
szekbe csak 6 4 ,4 8 7 ,6 8 2  dollárnyi volt. Innen származik az unió 
iszonyú adóssága angol házak részire, mit még korábbi tartozások ’s t. 
évi ujabb követelések is szaporítnak. Francziaországból 1836ban
t n a e.h« ? n n  í í .  érléke «’ Liviiteké ellenben csak

’ »/, dollárig rúgott. Ugyanazon évben az egyesült stalusok-
ban J3 haromíödezetü hajó, 65  hrigg, 4 4 4  goeletle, 1 6 4  naszád 
s 1 2 4  gőzös épült.

Rio -Janeirobul jött april 19ki hírek szerint, Rio - Grande 
tartományban zavarok történtek. Az uj kormányszéki elnök, Antero 
tábornok, Vento Manóéi zendülők főnökével, szükséges értesülés 
\ t“gcll öszszejöven, általa az ország beljébe hurczoltaték. —  Rio

-Janeiroban gőzhajózási társaság létesül 1 0 0  ezer font sterlmg- 
nyi alaptőkével, hatáskörét azonban csak belhom hajózásra korktoza.

Mediator“ rakhajóval érkezett ujabb tudosúások jun. 2ról, 
a’ kereskedési állapotot sokkal kedvezőbb színnel rajzolják, mint az 
előbbiek, noha úgy látszik a’ rendszabályok azok javítására nem 
egyenlők valamennyi statusban. íg y  például a neyvjorki törvény
hozás azon törvényjavaslattól, melly a’ status bankjai kész pénzzel 
fizetését felfüggesztendő vala , helybenhagyását megtagadó. A vi
tatások igen botránkoztatók valának e’ tárgyról, mivel némellyeka ban- 
kokruli rendszabályokat banklázadásnak, mások a’ kormány vétkes újítá
sinak nevezek. Az ujyorki törvényhozás azt végezte, hogy a ban
kok mindaddig semmi osztalékot ne fizessenek részvényeseiknek, míg
a’ készpinz-fizetések fölfüggesztve maradnak.  ̂ ^

A’ szeszes italok bevitele f  résznyire kevesbült, a’ kávéé négy, 
a’ ezukoré és selyemportékáké három, a’ théeépedig kétszer annyira 
szaporodott. A’szeszes italok szállítása kevesbíthet a’ mérsékleti eg y e 
sületek terjedésinek tulajdoníthatni, minek azonban az nyilványos 
következése, hogy a’ kávé, thée s ezukor bevitele szaporodik, 
minthogy tagjaik azon mértékben, mellyben a’ szeszes italoktól, 
’s névszerint az egéttszesztöl tartózkodnak, a’ théehez és kávéhoz 
szoknak. —

A’ Courier szerint Mexico ’s az egyesült statusok közt for
duláson áll a’ dolog. A ’ legutólsó ujyorki lapok május 23kan Ujor- 
leansban azon hirt szárnyáltaták, hogy Santana felelésre fog vonat
ni, _  San Louis Potosiban némi lázadási mozgás buzzant elő, melly 
a’ kormányra nézve félelmesnek mutatkozék. A’ M. Herald szerint 
líuslamente tábornok következő ministereket választott: „Joaquim 
Cebrizát pénzügyre ; Michelauát hadosztályra ; Manóéi Pena y » o- 
nót bel-, Cuevastkülügyekrc “ Veracruz a’ portékák számára rakhely- 
aek van határozva. A ’ belügyek áliapotja mindinkább bonyolódik.

E L E G Y H I R.
Russziában 1836ban a bányák 6 , 2 1 0 . 2 8 8  tallér értékű 

aranynyal’s 2 ,3 5 7 .5 5 2  tallérnyi ezüsttel gyümölcsözének a kor
mány részire.

Egy boroszlai csillagász idei július augustus és septemberröl, 
ezt jósolgatja : „Julius, noha hideg napjai is leendnek , magas fo
kú meleget fog kifejteni. Uralkodó szél az éjszaki lesz ; eső pe
dig egy helyen sok, ’s máshol kevés. Egiháboru nem igen gyak
ran leend , de ollykor felette súlyos. Augustus elején a’ hőség nö
vekedni fog , vége felé azonban hűvös napjaink lesznek. Hegyvi
dékeken sok egiháboru pusztiland, ’s jégesotüi is félhetni. Septem
ber legszebb hónapja leend ez évnek, ’s az éjszaki szél ellenére is 
i g e n  m e l e g e n  sütend a ’ nap. A z  esők olly szép tenyészetet büvö- 
lendnek, minőt csak tavaszkor szoktunk szemlélni. Légiirvendctesb pe
dig az , hogy a’ szép September hasonló hosszú őszszel kecsegtet.

A ’ boroszlai lapban nevezetes v i l l á m c s a p á s r ó l  van  szó, melly 
jun. l i é n  B e lh n a n n s d o r f b a n  Landau kerületben az egyházba sújtott, 
s melly magát a’ levélírót is, (hihetőleg a’ helybeli lelkészt) érte. 
Az egyházban az oltár előtt 1 0 0  növendék gyűlt vala össze? e ’ fö
lött a gyermekek családjaiból még számosán voltak jelen. A’ mint 
a’ inennykő besujtolf, a’ gyermekek lehullottak a’ padokrul, ’s 
majd valamennyi jelenvolt félig eszméletlenül tántorgott. A ’ tudó
sító maga is erős csapást érzett, hasonlót a’ Uydeni palaczkéhoz, 
és szemei szikraztanak. A ’ lehető gyorsasággal fölsegitetiék a’ le- 
sujlottakat, melly alkalommal íőleg kitüntető magát Rissing kir. kam
rás, ’s valamennyi elkábult, egy 1 3 éves leánykán kivűl, hamar életre 
üdült ismét. Azon tizenhárom elkábult személy, mellyeket mintegy 
íélhollan vittek ki az egyházból, most már egészen helyre állott. 
Számosán a’ lehullottak közül megsértették magukat bukás közben.

Europa méltán dicsekhetik, a növényország óriása a’ vi- 
Jág legnagyobb fája bírásával. ’8  e z , egy az Aetnán álló geszle- 
nyefa. Törzse kerülete 1 5 2  lábnyi. Fél század óta ezen odvas-fa egy  
hasadeka két oldalt annyira tágult, hogy kapui képez, mellyen két 
kocsi egymás mellett kényelmesen állér. 'S mind e ’ mellett mégis 
minden evben buja leveleket hajt, ’s gyümölcsöt terem. Relsőjében 
tág kunyhó találkozik. A nép nyelvén „száz lófa“ néven ismeretes 
c fa, mivel egykor égiháborukor száz lovag talált biztos menedékre 
beljóben. —

Parisban egy előkelő asszonyság igen furcsa egyesületet o- 
lakíta, mellynek minden tagja hetenkinl egyszer ollyan öltözetben 
köteles a’ gyüléshelyen megjelenni, minőt azelőtt még soha senki 
nem viselt, ’s nem is hallott emliltet i. Azon öltözetet, mellyel 
szótöbbség legszebbnek nyilványiland, jegygyei ellátva , az eg y e
sület levéltárába teszik, örök időre fenma>-adandó emlékül, képzelhet
ni, hogy ezen egyesület, melly csupa gazdag, különczködő pazar- 
dynékból áll, inkább hasonlít álorczás gyülekezethez, mint bármelly 
egyéb társas tereméhez.
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P e s t ,
szo m b a t, ju l. 15. JELENKOR. 1*37.

Stí. szám.

F O G L A L A T ;  Magyarország (kinevezések; Árva megyei tisztujitás; Nádorunk utazása Bademsbe; Jozipovich György turopolyai gr. ’s Tratlner Mária ■{■; gyapju- 
ár a’ pesti fiók vásáron ; magyar tudós társaság ’s a’ t.) Portugália (carlosi spanyol foglyok sorsa.) Spanyolország (Alvaro indítványa rendszer-változtatás 
iránt a’ polgárháború - viselésben; az angol segédsereg szomorú helyzete; hadi hírek; d. Carlos átköltözik az Ebrón; ’s a’ t.) Anglia (Brit'annia le
vele Hannoverához, parliament! viták ; R. Peel levele választóihoz; Lyndhurst 1. házasulandó; vonás Victoria királynő magányos életéből; látogatása a’ 
kirá>/i özvegynél; ’s a’ t.) Francziaország (Rigny tábornok pőre ; kérelem a ’ gyermekek gyárokbani dolgozás-ideje iránt ; Abdelkader ’s Bugeaud szer
ződése körülményi; Dudevant asszonyt nemzeti őrré. akarják tenni; ’s a’ t.)01a«zország (modenai véritélet.) Németország (zsidók iparszabadsága korlátozási; 
kormány ’s fejdelem közti bíróságéul végzés.) Törökország (a’ szultán gőzhajózási tilalma ’s a’ t.) Gabonaár Pénzkelet. Dunavizállás.

M A O Y A R O S Z Á G .
0  cs. kir. felsége f. é. máj. 27ki kéziratéban Kárász Miklós 

hétszemélyü táblai közbirót, a’ m. kir. sz. Jstván-rend kiskereszte- 
eévé; jun. 27ki kabinetirata által pedig Glumacz Joakim György, nyu
galomra lépendő fő hadi biztosi, ’s erdélyi hadi fő kormányszéki 
előadót a’ cs. Leopold-rend kiskeresztesévé nevezni méltóztatott.

A l s ó  - K u b i n  (Árva megye) jul. 8 kán. Ár va  megye 
in. h. 22én Pállfy Kidéi gr. in. k. udv. kanczellár ’s Árva megyei 
főispán elnöksége alatt következő sikerrel tartá tisztújító székét: 
AbalTy Vendel udv. tanácsnok ’s első alispán 24 évig közelégületre 
viselt hivatalát letevén, maga ’s tiszttársai nevében megköszöné a’ 
Ilitek eddigi bizodalmát, ’s kijelenté, miszerint eddigi hivatalára 
többé jelöltetni sem kiván; igy nyilatkozék Zmeskal Jób tbiró is. 
Ezután következék a’ választás, mellynek következtében első alis
pán lett: Zmeskal M óricz, közakarattal; 2ik: AbaiTy Arisztid; l s ő  
főjegyző: Reviczky József; 2 ik : Monyák József; aljegyző: Pár- 
niczky Károly; tiszteletbeli jegyzők; Zmeskal Elek, Zmeskal P é
ter, Szmrecsányi Dáriusz, Szmrecsányi János, ’s Reviczky Aurél; 
házi fő adószedő: Ambrózy Károly; hadi: Zmeskal Miksa; fő
ügyész : Mesko K ároly; al : Medveczky Ferencz; tiszteletbeli alü- 
gyész: Szontagh Dániel; főutibiztos: Lehoczky Elek; számvevő: 
Reviczky Péter; levéltárnok: Országh Sándor; rendes orvosak: 
Rémian Boldizsár; ’s Koch Godofréd; földmérő: Zornberg Fridrik 
b.; várnagy: Dávid József, egyszersmind tiszteletbeli alszgbiró; —  
namesztoi járásban, fszgbiró : Divéky Antal; a l: ifj. Meskó Ven
del; esküttek: Medveczky Pál ’s Kubinyi Kálmán; csendbiztos: 
Meskó Boldizsár; —  tersztenei járásban, fszgbiró: Reviczky An
tal; al: Zmeskal Ferdinand; esküttek: Meskó Jonathán, ’s Reviczky 
Márk; csendbiztos: Párniczky Mihály; —  váraljai járásban , fszg
biró: id. Meskó Vendel; a l: Dlholuczky Géza; esküttek: Meskó 
Antal, ’s Bacho Vendel ; aladószedő: Lokcsánszky G ergely; végre 
kubinyi járásban, fszgbiró: Vicsek Ferencz; al: Kubinyi Mihály; 
Esküttek: Meliorisz Lajos, ’s Lehoczky Károly ; aladószedő: Meskó 
József. Az egész tisztujitás legillőbb renddel történt meg.

Nádorunk ő cs. k. fhgsége f. h. isőjén  este kíséretestül 
Frankfurtba érkezvén a’ „romai császár“ vendéglőbe szállott, ’s 
másnap reggel folytatá útját Bademsbe.

Paskewits h g , lengyelországi helytartó, Varsóbul jun. 
29én  Teplitzbe érkezvén, a’ gyógyszerész házába szállott. Kisé^ 
relében van többi közt Koslotíski h g , orosz külügyi statusta
nácsnok is. -—

A’ f. h. 1 sójén tartott ’s már említettük pesti fiók gyapjuvá- 
sáron, a’ gyapjuár következő volt: egynyiretü egészen finom 1 1 0 —  
1 2 6  f., finom 7 0 — 9 6 ;  középíinom : 4 5 — 6 5 ; közönséges 3 8 —  
4 5 ;  kétnyiretü téli linóm 5 0 — 5 5 ;  középíinom 4 0 — 4 8 ; közön
séges 2 8 — 3 4 ; Zigara bánsági úsztatott 28'— 3 4 : magyarjuh gyap
jú (zakel) úsztatott 2 1 — 2 4 ; rozsnyai viasz 9 0 ; bánsági 7 6 — 8 4  p.

F. h. 3kán Jozipovich György, a’ turopolyai nemesség gróf
ja, Triestböl Zágrábba utazta közben Laibachban meghalálozott.

K á r o l y i  Máriát ,  szül. Petrózai T r a t t n e r  asszonyt a’ korán 
hamvadó Trattner János Tamás testvérét, élte 36 évében hosszas máj- 
porvadály jobb létre szenderité, férje, négy magzati, élemült édesanyja 
’s testvérei mély bánatjokra Pesten jul. lekéri. A’ váczi soromp mel
letti sirkert azonegy boltozatja egyesité tetemeit előre költözött édes
atyja, testvére ’s gyermekei ham vaival. Békemalaszt rájuk!

A’ magvak r i D ó s  t a u s a s á g . A’ Tudománytár encyclopaediai fo
lyóirat’ új folyamának 2dik kötete, 20 íven, 4 kőmetszettel, megjelent; 
* illy tartalmú. I. Értekezések. Népnevelés (Briedl Fidél). Mennyiség
tudományi tételek (Vállas Antal.). Elmélkedés a’ polgári büntetésről 
(4 arczi Lajos.) A’ szanszkrit nyelv’ ismerete (Résó Ensel Sándor.) Tör
vények és szokások’ hasonlatossága (Kállay Ferencz.) Villanyosság az 
életinüves lényekben (Mocsy Mihály.) Okleveles toldalék (Luczenbacher 
János.) - Ezen első, vagy is értekező osztályhoz , inellynek két szál- 
litványa mindenkor egy kötetet teszen, azok’ számára, kik azt ’s a’ lite
ratúrai osztályt annak idejében külön akarják köttetni, egy különös czim- 
lap, valamint e kötethez tartozó név és tárgymutató is adatott. — II. 
Literatura. Az I835dik évi külföldi philosophiai munkák, tudományrend
szeresen (Nyiry István.) Criticai vázlatok, a’ külföldi literatura’ legú
jabb ’s kitünőbb termékeiről. Franczia tudós társaság’ ülései, aug. 29.

nov 21. 1836. A’ göttingai tudós társaság’ legújabb jutalomkérdé
sei. Bibiiographia. Biographia. Magyar tudós társaság ülései, és hi
vatalos jelentései, martziustól májusig. Literatúrai töredékek. — Ára a’ 
négy kötetből álló esztendei folyamatnak nyomt. pap. 4. ft., velenczei 
velinen 6 ft.; postán 1 ft. 36 krral drágább. Találtatnak még mind két 
nemű példányok az első , 2 dik ’s 3dik évi folyamatból Pesten Eggen- 
berger József academiai könyvárosnál, kihez minden egyéb könyváros 
utasittatik. Pest, a’kisgyülésből jul 10.1837. Dr. Schedel Ferencz, titoknok. 

P O R T U G Á L I A .
Újabb lissaboni tudósítás szerint, Ficalha hgné, leánya ’s 

bátyja, Lavradio gr ., csakugyan elbocsáttattak a’ királyné udvará

ból, ’s most e ’ cselszövő család azon hirt terjeszti, mintha önszán
tából vonulna vissza. Azon 3 0 0  carlosi spanyol, ki több mint há
rom év óta foglyoskodik Lissabonban, kérelmet nyújtott a’ corles- 
hez szabadságért ’s Portugáliábul kiköltözhetésre, mire a’ corles 
tagadólag felelt, m ivel, noha nem egészen törvényes, de igen 
kívánatos, további maradásuk, ne hogy ismét d. tarlóshoz csat
lakozzanak.)

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ jun. 22ki ülésben Alvaro követ figyelmeztető a’ corlest 

a’ kormány vétkes hanyagságára, mellyel a’ polgárháború vitelét 
intézi. Hosszas beszédében komor színekkel füsté az ország nagyobb 
része szomorú helyzetét, ’s több követ rokon véleményivei, azon 
indítványt támogatá, „hogy a’ haza boldogsága tökéletes változta
tását kívánja a’ polgárháború-vitelében eddig követelt rendszernek“ ; 
—  de indítványát, élénk vita után, 91 szóval 4 8  ellen, félre ve- 
ték. A’ Messager errül többi közt igy elmélkedik : „Könnyen meg
mutatható Alvaro az eddig követett rendszer ellenkező sikerét az 
óhajtottál, mert a’ polgárháború valóban naponként gát nélkül ter
jed , a’ bitorló hatásköre tágabb mezőt nyer , ’s ereje olly fokhoz 
kezd közelgni, hogy már Madrid megtámodásaról is tervezhet. Á’ 
szónok tigyelmeztete a’ kormány fonák fogásira, mikkel gondosan 
őrzi a’ régi szúette rendszert, ’s kíméli a’ visszaélések pártolóit, 
inig egész dühét ’s minden erejét a’ szabadelműk elve és személyi 
ellen , sz e g z i; —  ’s a’ szónok e’ szavait az egész nép hangoztatja 
a’ királyné kormánya füleibe, inelly saját kezeivel irányozza torkára 
a’ gyilkot, ’s mellyhez jogszerüleg lehetne intézni e’ kérdést: Ma 
teljes szándéktok volna megölni a’ spanyol szabadságot ’s trónra emelni 
Carlost, ugyan tehetnétek e máskép, mint most? Alvaro indítvá
nyát, mint könnyen gondolhatni, félreveték; csak a’ követek -j-da 
volt bátor rendszer-változtatást kívánni. Nem gondol e’ nyomoru 
gyülekezet veszélyről’s zendülési nagy erőfejtésrül, inig Carlosnak 
katonáit az ülésterem küszöbén megjelenni nem látja. Valóban úgy 
látszik, mintha az igazgató királyné, ministerek ’s követek csak 
egy  gondolára és czélra törekednének , t i. lehetőségig könnyíteni 
Carlos munkálatit, hogy szolgai készségűk által magukat a’ bitor
ló ’s őt kisérő kapuczinusok hálás kegyére méltókká tehessék“ — 
A ’ Paix jun. 24ki levél után Madridbul írja, mikép ott a’ pártszel
lem naponként korlátlanabbul dühöng, főleg a’ szabadelmübb lap- 
szerkesztők ellen, kiknek személye s vagyona szüntelen veszély
ben forog, ’s a’ sértők mindig vagy testőrségi tisztek , vagy nemzet
őrségi közvitézek; a’ kormány szigorú vizsgálatot rendelt ellenük. 
E ’ szomorú zavargások a’ pénzkeletre is káros befolyásunk. —

E gy madridi levél szerint jun. 2 4 r ö l: ,,A’ szerzeteseket el- 
oszlaták, a’ zárdákat (klastrornokat) lerombolják, ’s mig a’ szerze
teseket ’s apáczákat éheztetik, a’ pénzügyminister inditványnyal lép 
föl az egyházi tized tovább szedhetése iránt a’ kormány részire , 
’saz egyház szolgáit, kik e’ tizedből éltek, az ország pénztárá
ból fizetni , ’s igy világi tisztviselőkké akarja változtatni. Egy kö
vet, P o lo , ugyanezen indítványt tévé, de azzal a’ törvényhozási, 
pénzügyi ’s egyházi egyesült biztosságokhoz utasittaték , mellyek 
azonban e’ fontos tárgy iránt megegyezni nem tudának, ’s 2 f kö
vet közül csak 14 szavazott a’ tizedeltörlesztés melleit , kettő 
vonakodott határzottan nyilatkozni , a’ többi pedig nézetit két kü
lön véleményben adá. A’ cortes e’ tárgyat illető határzati sarkala- 
tosb része iinez: a’ tized megszűnik ; a’ világi papság ’s egyhá- 
zak jószágai a’ nemzet birtokába szállnak ; ’s a’ papságot a’ nem
zet íizetendi. Azon jószágok jövedelmei egy részét e’ czélra for- 
ditandja a’ nem zet, ’s ha pótlékra lenne szükség, „egyházi-szol
gálat“ cziin alatt adóztatni fogja majd a’ népet. A’ jószágok eladatása 
184Qtül számítva hat évben menend véghez. —  A törvényjavas
lat vitatásakor Alvaro pénzügyi tekintetben ellenző az indítványt, 
Esquivel pedig azt állitá, hogy ez által az egész papság ingerült
ségbe jövend ’s csak a’ trónbitor munkálatit segítendi. Mendizabal az 
eltörlesztett tizedet a’ kormány perselyébe kivárna I83*ben sze
detni, hadköltségül, ’s e’ helyett más rendkívüli adózástól Ígéri föl
menteni a’ nemzetet.

Jun. 24kén minden madridi egyházban ünnepélyesen esketek 
a’ népet az uj alkotmányra. —  A ’ hadminister körlevélben tudatá a’ 
parancsnokló tisztekkel, hogy a’ királyné már megesküvék az alkot
mányra. —  A’ jour. des Débáts szerint a’ szabadelmüek Bilbao, San 
Sebastian ’s Vitoriában, vonakodnak megesküdni az uj alkotmányra, 
és szilárdul ragaszkodnak szabadságukhoz. Igen hihető, hogy, ha 
d. Carlos az Ebrotul vissza nem tér, a’ három bask tartományban uj 
párt létesülend, melly nem leend sem carlosi, sem chnstinói, ’s 
egy zászló alá gyüjtendi e ’ tartományok egész népét.

A ’ Gazette de France igennyomos következményűnek mondja 
d. Carlos előhaladtát, ki czélszerii mozdulativaldélkeleti Cataloniában,



e’ tartomány nagy részét biztositá magának. A’ guisonai győztes (Meer 
b.) kénytelen lön Martorellbe vonulni ’s a’ carlosi tábor előcsapati igen 
közel valának a’ christinoi tábornokhoz. Hogy d. Carlos Madrid felé nyo • 
múlhasson, szükségkép el kelle foglalnia vianresát, ’s e’ város sokkal 
többet ér, mint Bilbao; Vich, szinte nevezetes várost, is elfoglald 
Carlos. Csodálhatni, hogy iVJanresa bevételét a’ párisi ministerium 
még nem tévé nyilványossá, noha már értesítve kell róla lennie. A’ 
Gazette du Languedoc, hosszasan vitatkozván a’ Cataloniában ural
kodó népszellemrül, végzetül ezt Írja: „Ha d. Carlos Cataloniábul 
egyenesen Madridba kíván nyomulni, mindenütt nyílt karokra talá- 
land ’s hadserge legalább 4 0 — 5Öezer főre szaporuland, mire a' 
fővároshoz érkezik. Kevés álgyut visz ugyan magával, mert leg
nagyobb részét Argán átköllözte után Navarrába küldé, vélvén, hogy 
Cataloniában nem lesz azokra szüksége, miket azonban mihelyt 
Alsóarragoniába lépend, hihetőleg utána szállitandják a’ baski tarto- 
mányokbul jövendő újabb sergek. E’ kérkedő hirleménynyel kiáltó 
ellentétben áll Oraa tábornok jun. oki napiparancsa, melly többi közt 
e’ rendelést közli: „Midőn egy zászlóalj v. osztály tűzbe megy, a’ pa
rancsnokié tábornok mindig egy gyalog századot ’s lovagcsapatotál- 
litand a’ sereg mögé, azon meghagyással, hogy mindent lő jj ön le , ki 
al vagy főtiszti engedeiem nélkül a’ csatatérről távozni akar.“ —  
A’ Quotidienne erre m egjegyzi: ’s mi történik majd akkor, ha az 
agyonlövésre kiállított gyalog század ’s lovag csapat maga is futás
nak ered?

t Jj a b b hirek szerint a’ csatatérről, íloyo, vezér, ki 4 5 0 0  ca- 
lalonivai Carlo*; elősergét képezi, jun. 23án Bubi, t  astellbisbal, ’s 
San Cugot körül állott, Meer pedig Martoreliben, kevés órányira 
Barcelonától, Llobregat jobb partján , 15 ezer gyalog ’s 1 4 0 0  lo
vas katonával. Mind a’ két táborban szűk az élelem. Barcelonában 
75 0  ezer fr. kényszeritett kölcsönt zsarolának a’ hadsereg számára. 
Seo de ürgéiben fíroles SO ezer reált csikart ki, ellenkező eset
ben a vetések fölgyujtásával fenyegetőzvén. — Espartero jun. Etá
kén Logronoban volt, a’ carlosiak átmenetét az Ebron gátlandó, kik 
eddig többször átrontottak már élelmi szereket zsákmányozni. —  Pa- 
risi legujabk sürgönyök szerint, Carlos egyesülend Cabrerával ’s át- 
költözend az Ebron, jun. 20án Anglesolában volt Tarrega mellett.—  
Meer b. követi őt, de igen távúiról, ’s 27én indult Martorellból 
ígualada felé. —- Osorio osztálynok ismét élelmi szereket szállíta 
Bergába, ’s jul. isőjén Puycerdába visszatért. — Egy bayonnei 
levél jun. 26ról, Manresa alatt vívott csatát ernlit, napról ’s egyéb  
közelbi körülményről azonban hallgat, ’s igy az egész hir további 
valósulásra vár. —

Bayonnei jul. 3ki tudósítás szerint, Espartero, megtudván 
jun. 8 6 án Logronoban Meer bárótul, hogy d. Carlos Tortosa felé 
irányzá menetét, az alsó Ebron átköltözendő szándékkal, ’s hogy 
Navarrát’s A lávát elhagyák a’ carlosi sergek ’s Orduna körül szándék
oznak egyesülni, a’ felső Ebről fenyegetőleg, Caslilia miatt aggód
va, jun. 27én 8  zászlóaljjal Arciniegába indult, hol még kilenoz 
zászlóaljra kell találnia. Biberában 8  zászlóaljt hagyott, Vitorlában 
pedig a’ portugálokat. Összes ereje tehát legalább 3 0  zászlóalnyi, 
melly különválva határzó csapást sehol sem vihet véghez, mig az 
alsó Ebronál a’ két infanssal ’s Cabrera hadsergével csak Oraa igen 
elégtelen csapatja áll szemközt, ’s a’ győztes Meer b. bizonyos i- 
dő óta csak távúiról követheti az ellenség mozgalmit. Oraa jun. 25- 
én Alcamizban állott, a’ Guadalupe partján, Caspelül öt órányira, 
honnan egy osztályt Belchitebe, ’s egy másikat a’ még carlosiak- 
tól bírt Molina ellen külde. Ugyan bayonnei, jul. 4ki hir szerint, d. 
Carlos jun. 2Sán Mora ’s Flix közt az Ebron átköltözött. —

A’ Times jun. 15röl szomorú rajzát közli a’ feloszlatott 
’s még újra nem szerkesztett angol segédsereg helyzetének. Min
den, úgymond, legfőbb zavar polczra jutott; az angol katonák megkr- 
pák ugyan zsoldjokat f. h. 1 Óig, de hajó vagy egyéb szállítási alkalom
nál szó sincsen , melly őket honjukba viendné ; ’s már most pén
züket elfecsérlik, vagy részegségben megfosztatnak attól, többet 
közülök meggyilkolva is találtak már. Tisztnek egyik sem engedel
m es, ’s a’ rendetlen élelemosztás miatt a’ város környékin kényök 
szerint sarczolják a’ népet. Egyhangúlag Evans tábornokot mond
ják e’ zavar okának, ’s a’ katonák ujdon rendezéséről többé szó 
sem lehet. A’ város lakosi annyira félnek a’ kiraboltatástól, hogy 
utczára is alig mernek lépni. —

Palenciai ludósitások szerint jun. 1 7 rő l, a’ Sastrasban el
fogott ’s ide szállított kilencz carlosi fogoly mind nyoinos tekin
tetű személy. Megvizsgálván, felszólításokat ’s egyéb hivatalos iro
mányokat leltek náluk. Egy közülök külföldi. Valladolidba szállítják 
őket, hol törvényszék elé fognak állíttatni. —  

A N G L I A .

Említettük, hogy a’ szabadelmü , ’s kivált radical lapok nem 
kedvezően nyilatkoznak a’ volt Cumberland hg, mostani hannoverai 
királyról. Az Examiner e’ tekintetben következő levelét közli Brit- 
tanniának, testvéréhez Hannoverához : „Kedves Testvérem ! Több, 
mint száz év előtt egy uralkodót kölcsönöztem tőled; most már 
szerencsém van a’ kölcsönt, a’ hátralevő kamatokkal együtt, mely- 
lyek azóta halomra gyűltek, visszafizetni. Te választó fejdelmedet 
kiiálylya nőttnek találandod ; de még többet. Vele két rokon szel
lemű ministert, (Lyndhurst és Kenyon névvel,) ’s néhány, úgy 
nevezett Orange férfi „alattvalót“ is küldök neked, kik egészen sa- 
játszerü dicséretességgel tüntetik ki magukat. Én azt sürgetem , 
hogy az egész terhet fogadd el. Bizonyíthatom, hogy minden 
legkisebb hiány ’s ártalom nélkül el lehetek nélkülük. Mind az, mit

érettük kívánok, abban áll, hogy ha már egyszer nálad leendnek, 
szilárdul magadnál tartsd meg őket. —  Britannia.“ Ezen levél tar
talma elég világos. Ámbár arról, hogy a’ volt cumberlandi herczeg 
királyszéköröklési jogától megfosztassék, szó sem lehet; lesz arról 
még is minden bizonynyal gond, hogy uralkodása esetére, bizonyos 
szabályok ’s korlátok közé szorittassék.

A z alsóházban jun. 27én 1*. Thompson kereskedési minister, 
jelentett javaslata szerint minden, NagyBrittanniában ’s Irlandbari gyár
tott mázsa czukortól 2 4  shilling adó lesz fizetendő. E ’ javaslat, no
ha Hume inkább ohajtá a’ gyarmati czukorvám csökkentését, 7 0  
szóval 19  ellen elfogadtatott. —

A’ felsőház jun. 29ki ülésében Durham lord mint peer lé
tévé hitét, ’s helyet foglalt, ügy  vehetni észre, hogy Oroszországban 
tartózkodta jó külszínének épen semmit sem ártott. Miután Melbour
ne lord nyiványitá, hogy a’ ministerium nem szándékozik az Irlandot 
tárgyazó ’s fontosabb törvényjavaslatokat még ez ülés alatt tovább 
mozdítani e lő , ’s Wellington ama’ nevezetes nyilalkozványát jelen
té, hogy ő a’ ministeriumnak kész segédkezet nyújtani az irlandi 
hatóságoknak képviseleti szellemben eszközlendő kijavíttatásukra, 
fölkelt Brougham lord, ’s nyilványitá, hogy mivel az ülés végéhez 
közelget, ő sem sürgetendi másodszori olvasíalását kitűzött tör
vényjavaslatának a’ népnevelés, kegyes alapítványok ügyében, ha
nem azt jövő ülésre halasztja. „Egyúttal azonban , mylordok, boz- 
zátevé, egy illy rendszabály fontosságát és sürgelősségét nem köt
hetem eléggé Önök szivére. Más országok, mellyek félannyi kedve
zéssel sem birnak a’ közös népnevelési elv létesítésére, mint 
Anglia , e’ tekintetben jóval megelőztek bennünket. Francziaország, 
nagy becsületére legyen mondva, gyorsan halad elő e’ pályán. Szász
országban, mellynek népessége alig több másfélmilliónál, 2 8 0  e- 
zer gyermek jár iskolába; Prussiában két millió gyermek részesül 
7 és 14 év közt szabályszerű iskolai oktatásban. Mi folyvást dicsek
szünk túlnyomósságunkkal ez országok fölött; de azok a’ népne
velés kiterjedésében, ha nem jóságában is, sokkal megelőznek ben
nünket. Altalányosan véve azonban nem is jó a’ mi nevelési rend
szerünk ; sok iskolánk van ugyan az országban, de nevelésrül ben- 
nök csak udvariságból lehet szó, a’ rendszer minden tekintetben i- 
gen hijányos!“ Brougham lord terve oda czéloz, hogy az oktatás 
részire saját ministerség alapíttassék, mellyhez fizetéses holtiglani 
biztosakból testület (Collegium) adassák. Egyik fő elve a’ törvény- 
javaslatnak, és pedig a’ legjobbak ’s legtermékenyebbek közül, melly 
Angliában igen igen népszerű, hogy ha valahol magányos vagy 
helybeli iskolákat akarnak állítani, az semmi módon se hátrálta sék 
vagy gátoltassék. Ez után a’ lordkanczellár felolvastatá azon igen 
igen bölcs előgondoskodási törvényjavaslatot, melly az ország igazga
tását azon esetre tárgyazza, ha a’ királyszék a’ korona-örökösnek, 
a’ mostani hannoverai királynak, országon kivüli tartózkodása köz
ben ürülendne meg. A’ törvényjavaslat másodszori felolvastatását jul. 
3ra határozók. —-

Az alsóházban jun. 30kán Spring Bice a’ kincstári kanczel- 
lár benyujtá a’ költségjegyzéket, melly alkalommal sajnál fejezé ki 
azon, hogy a’ statusjövedelmek és költségek lajstromai nem olly ked
vezők az idén, mint a’ tavalyiak voltak. Panaszlá egyszersmind a’ ke
reskedési széditő vállalatokat; mellyek okozák leginkább az utol
só pénzfordulási zavart. Azonban bizton állíthatja , hogy a’ veszély 
már elmúlt. —

R. Peel jun, 22én levelet bocsátott választójihoz Tamworth- 
ba, mellyben azt emlitvén , hogy a’ király halála következtében a’ 
parliamentnek föl kell oszlattatnia, újra bizodalmukba ajánlkozik. Egy  
úttal nyilatkoztatja elveit, ’s politikai hitvallását, mellyek úgy is e- 
léggé isméretesek. Legjelesb azonban azon h ely , hol a’ ministe- 
rekhezi viszonyáról tesz említést, melly szorul szóra igy hangzik: 
„Benső megegyezésben a’ hatalmas conservativ párttal, mellyhez tar
tozni büszkének vallom magamat, inkább nagy elvek védelmét, 
mint puszta pártérdekeket tartván szem előtt, mindenkor buzgón 
támogattam egy erőtlen kormányt, midőn az a’ népi képviselés rend
szerében vagy a’ megállapított statushatalmak egyensúlyában továb
bi változtatások tervei ellen, ha bár lanyhán ’s késkedve is ,  ellen
szegült. Ellenben állhatatosan ellenszegültem e’ kormánynak min
denkor, midőn rendszabályit kül-vagy belpolitikánkra nézve az or
szág characterét lealacsonyitóknak, vagy érdekeit kárositóknak hit
tem. ’S ezentúl is ez elvek szerint fogok cselekedni.

A’ M. Post következő érdekes adatot közöl a’ királynéról: 
„Azonszámos szeretetre méltó vonás közt, mellyet az ifjú király
néról beszélnek, következő említést érdemel. A’ trónra léptéhöz sze
rencsét kivánttak közül, első vala természetesen Northumberland hg- 
né, ő felsége nevelője 18  esztendős koráig. Midőn ő felségének azt 
mondótták: az udvari szokás (etiquette) megkívánja, hogy mint u- 
ralkodóné a’ hgnét ülve fogadja, némi ellenszegülést nyilványitott, 
de engedett a’ szokásnak, azon föltét alatt, hogy ezen alakiságot v. for
maságot a’ hgnével előbb tudassák. Azonban alig lépett a’ hgné 
a’ statusszobába, midőn a’ királyné az udvari szokásról megfeled
kezve, székérül felugrott, a’ hgnét megölelé és szívesen megcsó
kold.“ Azonban, úgy mond a’ M. Post, a’ norlhumberlandi hgné 
csak igen ritkán jő az udvarhoz, mire a’ Spectator csinytalanul m eg
je g y z i: „Ez válóban majd annyit jelent, mintha a’ toryk elvesztet
ték volna a’ kegyelmet.“ Mind a’ két párt erőködik körülményeket 's 
vonásokat feltalálni, mellyekből bizonyost jósolhasson, hogy a ki
rályné az ő részére hajlik. Még eddig azonban csakugyan úgy lát
szik , hogy hajlékonyabb a’ reformerek részére. —
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Szinte jun. 26kán reggel meglátogató \  ictoria királyné tens, 

anyja kíséretében az özvegy királynét \V indsorkastélyban. A Y\ ind- 
sor-txpress (lap) szerint, e’ látogatás lefolytéban hihetőleg valami 
kellemetlennek kelle történnie, mert a’ királyné olly hirtelen ’s vá
ratlanul adá a’ visszatérési parancsot, hogy a’ szolgáknak alig volt 
idejük a’ kifogott lovakat felkészíteniük. \ isszatértekor a’ királyné 
halvány ’s lankadt volt. — Amaz ószerü maradványokhoz, mellyek 
az angol stalusépületben az újabb idők latarozgatásai közepett is di
vatoznak még, tartozik azon különös szokás is, hogy Anglia szár
mazékos lord főkamrása igényt tart mindenki fölség koronázás
kori köntösére, melly ruhában a’ lordkamrás első udvarláskor megje
lenni tartozik. Az Observer már most azon kérdést feszegeti: valljon 
V ictoria királyné lóri főkamrása, hivatala ezen szabályát betüérte- 
lemben lesz é köteles teljesíteni, azaz nőruhában megjelenni? Fon
tos kérdés! —

A’ Globe szerint, a’ hűségeskübe szőtt e’ tartalék következ
tében : „ . . . .  ha az özvegy királyné még trónörököst szülne“ Victoria 
királyné koronáztatása szükségkép I8 3 8 k i martziusra fog halasztat- 
ni. —  Az ismeretes Lyndhurst lord, hir szerint, bizonyos Gold
smith kisasszonnyal lépend házasságra. A’ menyasszony egy izra- 
raelita leánya, ki huzamos ideig tartózkodék 1 arisban, ’s „Fran- 
cziaország statistikája“ czimü munkával hírnevet szerze magának ; 
darab ideig az angol követségnél dolgozók Parisban, anélkül azon
ban , hogy a’ diplomata-test rendes tagja lett volna. —  Victoria ki
rályné ötödik nőfejdelem az angol trónon. Első volt Mária (1 553tól 
lő ő S ig );  2dik: Erzsébet (t 558tó l 1603ig).; 3dik: Mária (168Stöl 
ITÜ^ig); 4dik: Anna (lTOStül i7 1 4 ig .)

A ’ királyné folyvást whig-családokbul nevezi ki udvari asz- 
szonyait. így például miss Rice , a’ pénzügyminister egyik lyánya 
’s miss Ponsonby becsület-kisasszonyoknak (maid ’s of honour) nevez
tetlek k i, min a’ Times keservesen panaszkodik. —

O’Connell jun. 26án egy küldöttséggel mint annak szónoka 
udvarlásra volt Mébourne lordnál, melly alkalommal hosszasan be
szélgettek egymással. —

Jun. 26án eslve a’ westminsteri reformegyesület gyűlésé
ben megjelent Evans tábornok, ’s miután azon nyilatkozta, hogy ha 
ismét követnek választatik, többé nem fog a’ félszigetre távozni, 
nagy tetszéssel fogadtatott, az lön a’ határozás, hogy mind Evans 
tábornok, mind Leader táinogattatni fognak a’ jövő követ - válasz
táson Westminster részire. —

Az angol követ Mexicoban a’ mexicoi kormánytól azon je 
lentést vévé, hogy az Texas partjain valamennyi révfokot Rio bravo 
del jVorletól fogva egész a’ Sabine folyamig valóságos ostromzár 
alá szándékozik venni. —

F R A  N C Z I A O R  S Z A G .
Jun. 28kán kezdé meg Rigny táhornok pőrét a’ marseillei 

hadiszék. A’ perbeli irományok következők : t ) „Clauzel marsai na
piparancsa a’ seybousai táborból nov. 29röl 1836; 2) Rigny le
vele a’ hadministerhez , mellyben Clauzel vádjait rágalmaknak nyil- 
ványítja, ’s hadiszékre hivatkozik ; 3.) A’ hadininister levele Clau- 
zelhez, mellyben Rigny levelét közölvén vele , kimerítő tudósítást 
kivárna’ dologrul; 4.) Maga ezen tudósítás 1837  jun. 2 r ó l, Al- 
gierból. Lényeges tartalma ez : Visszatéréskor Constantinetól, mi
dőn az arabok már nagy részben elszélyedtenek, ’s Clauzel a’ kö
zelgő éjre tanyát keresett, segédét Bertrandot parancsokkal Rigny- 
hez küldé,minl az utócsapat parancsnokához. Bertrand egyedül ta
lálta őt osztályától messze nyargalva. Rigny azt mondá Bertrand- 
nak: hogy utócsapatja egészen széllyel van ugrasztva, ’s rendetlen
ségbe hozva; az arábok levágtak belőle vagy 2 0 0  főt, ’s jobb szár
nyát fenyegetik. ,,A ’ marsai, ugymonda, Rigny, gyalázatosán viseli 
magát ; ördögöt sem gondol utócsapatjával, csak előcsapatját ment
hesse meg. Nem maradt egyéb hátra, mint anyagszereinket cser
ben hagynunk ’s úgy menekednünk a’ mint lehet.“ Erre a’ marsai 
és Nemours hg az egész tábornoktesttel azonnal visszatértek, ’s a’ 
serget megállították. Clauzel rendeléseket tö n ; Rigny táb. is oda 
jőve, ’s ismétlé némi részben előbbi nyilatkozatit azon toldalékkal, 
hogy csak Achmed (a’ constantinei bey) tud háborút viselni. E ’ nyi
latkozást Rigny hangosan ’s több sérült vagy beteg katona előtt té
vé ; mi által igen könnyen rettegés szállhatta volna meg a’ katona
ságot ; azonban minden nyugottan ’s rendben maradt; az ellenség, 
melly ellen már védőleg állottak, nem jelent meg. Másnap Rigny 
újra olly kifejezésekkel é lt , mik a’ katonaság érzelmire káros ha
tással lehettek. Ezen a’ főtisztek ’s tábori tisztviselők boszongásukat 
fejezték ki ( lauzel előtt, azért is szükség vala szigorúsághoz fo
lyamodnia, hivatá tehát magához a’ parancsnokokat ’s Rigny tábor
nokot; eleinte csak amazok jelentek m eg, ’s midőn Clauzel azon 
kérdésére : vettek é tegnap észre a’ sorokban valami rendetlensé
get? tagadólag válaszoltak, közié velők a’ napi-parancsot, melly
ben a’ sergeket bizonyított bátorságuk ’s állhatatosságukért különö
sen dicsérte ’s főleg azért „hogy egy vezér hitetlen sugalásit visz- 
szautasiták, ki nekik, mint egykor a’ romai sereggel történt, gya
lázatos veszteséget készített volna. Egyszersmind megigéré nekik, 
hogy e’ vezért a’ hadministerhez visszaküldendi, ’s méltóbb által 
pótoltatandja ki. Később megjelent Rigny ; Clauzel közié vele is 
a’ napiparancsot, „Hogyan, marsai ur, kiált Rigny kétségbeesve, 
Ön tehát egy család-atyát akar megbecsteleníteni ? Inkább lövessen 
agyon, ahoz csak négy golyó kell; de engedjen időt; lábaihoz bo
rulok, ne bocsássa ki e’ napi-parancsot.“ ’8  Clauzel azt csakugyan 

. vissza is vette: ’s úgy gondolá, hogy Rignyt megtérítette ; azért is

időt akart neki hagyni. Más nap fényes lovas ütközet történt, melly
ben csak négy vadásztisztnek volt alkalma magát kitüntetni. A’ mar
sai , ámbár az első csapat parancsnokságát Ifuvergier ezredesre 
bízta volt már, ezt is visszavette, a’ helyett azonban, hogy ennyi 
tekintetért hálásnak mutatkozott volna Rigny, tovább is folyvást ag
gasztó kifejezésekkel élt; mire megjelent a’ napiparancs iá ién ; de 
melly csak gyönge viszhangja volt az előbb szándéklottnak, ’s hol 
következő hely vala olvasható: „Egyetlenegy mutatott gyen gesé
g e t; de olly okosak voltak, hogy oktalan, vagy vétkes kifejezé
sekre, miknek soha sem kellett volna kiejtetniök, semmit sem ü- 
gye.l»ek.u Clauzel többnyire megvallja azt, hogy Rigny viselete az e- 
gesz táborzás alatt igen dicséretes vala, egészen az utolsó napokig,hol 
valamelly boldogtalan befolyás látszott rajta egészen uralkodni. Az óik 
számú iromány a’ minister válasza ama’ tudósításra , mellyben jelenti 
Clauzelnek, hogy Rigny hadiszék elé fog állíttatni. A’ Gik 7ik számok 
a’ pör előkészületeit tárgy azzák. A’ vád engedetlenségről s árulás- 
rul szól. A’ vádlottat Lupin Fülöp párisi ügyész védi. A ’ vitatá
sok nyiiványosak; azonban az első ülésben kevés a’ hallgató. A’ 
tudósító közli azon nehézségeket, mellyek miatt számos tanú nem 
jelenhetett meg; ugyan is hatvan tanú közül ( 3 0 .  terhelő, 3 0  eny
hítő) csak 37  tehet vallomást személyesen , mivel valamennyi tá
vol van szolgálatban. Luvergier ezredes , a’ constantinei tábornok- 
test főnöke első tanú, nov. 25én hallotta : mikép Rigny Clauzel 
után kézdezősködötl, ’s aggódást fejeze ki az utócsapat miatt. O 
volt a z , ki Clauzelt rá bírta, hogy Rigny letételét vonja vissza. 
Rignynek sértő kifejezéseit nem hallotta. Mac Mahon kapitány 
azt vallja, hogy Rigny egy seregosztály előtt neki ezt hagyta meg : 
„Mondja mag ön a’ marsainak, a’helyett hogy itt, nem tudom, mit 
csinál, kötelességére ügyeljen. Egyébiránt viseletét egész Fran- 
eziaországgal tudatni fogom.“ Tourmenine kapitány látá Rignyt e- 
lőszáguldani, ’s kérdeni hallá őt: „Hova mentek , az ellenség jó 
rendben léptet elő ; hol a’ marsai ?“ —- A’ tanú két álgyut vonta- 
ta elő , de sem ellenség! t nem látott, sem sértő kifejezéseket nem 
hallott. Rebell hadnagy következő szavait hallá Rignynek : „Min
den el van veszve , ha helyre nem állítja On a’ rendet. Achmet 
bey jobban ért ám a’ hadviseléshez mint mi.“ Blanchard állítása sze- 
rint Rigny hangos szóval mondá: „Ez gyalázat; ti a’ legnagyobb 
rendetlenségben haladtok előre ; embereim közül 2 0 0  főt váglak le; 
igy nem mehetni tovább. A’ társzekereket föl kell égetni; ez va
lóságos gúny.“ Dacé kapitány, Clauzel rendész-tisztje követke
ző szavait hallá Rignynek Clauzelhöz : „Az Istenért álljon meg! Az 
ulócsapat el van veszve; már 1 0 0  fő levágva; ez nem mód serget 
vezérleni.“ Midőn Rigny a’ napiparancsot elolvasta, kérte Clauzelt: 
lövesse agyon, vagy állíttassa hadiszék elé, s Clauzel azt válaszo
ld, hogy nincs joga erre. Rigny erre azt nyilványítá : „Úgy egyéb  
nem marad hátra, mint golyót durrantani keresztül fejemen.“ Clau
zel megjegyzé, hogy másnap egy szoroson átmenetkor alkalma le 
szen hibáját helyrehozni. A’ serget másnap csakugyan meg is támad
ták az arábok, ’s Clauzel egy lovassági rohanást parancsolt is, de 
mivel sem Rigny sem Correard ezredes nem voltak jelen, azt egy  
csapatfőnök hajlá végre. Bertrand hadnagy , Clauzel seg éd e , Bau
de követ’s egyéb tanuk hitelesítik a’ Clauzel tudósításában felhozott 
adatokat. Duvivier ezredes azt vallja : Rigny visszatérés kezdetén 
azt mondotta : „Ennek véget kell vetni; a’ marsai nem fog bennün
ketkirántani; holnap át fogom venni a’ parancsnokságot; a’ sereg
nek nagy négyszegben kell haladnia1 “ A’ tanú panaszkodik eg y 
szersmind, hogyRigny Constantine megtámadtakor cserbenhagyta*őt. 
E* tanuk vallomásai felolvastatása mintegy négy órafolytig tartott. Ez 
után az enyhitő tanuk vallomásira került a’ sor. Ezek nagy részint 
az utó-csapatnál voltanal, ’s azért Rigny beszédét Clauzellel nem 
is hallhatták , de különben egy száj és szóval magasztalják Rigny 
vitézségét ’» hidegvérüségét az ütközetben az arábok ellen. Né- 
hányan hallották azonban szavait is, de azt vallják, hogy Rigny 
csak lehető, nem pedig valóban megtörtént szerencsétlenséget 
említe. Mortemart hg igenzőleg felelt azon kérdésre: valljon Rigny 
megérkezte a’ sereghez rósz érzelmet szült e néhány tisztnél? 
( araman hg ellenben tagadólag válaszolt erre. Roulle ur, Rigny 
seg éd e , azt b eszé lé , hogy a’ tábornok miután hasztalan kérető 
Clauzelt az előcsapat gyors menete lassítására, végre maga vágtatott 
hozzá. A ’ tanú többet nem tud, de igen magasztalja Rigny előgon- 
doskodási rendszabályit, a’ vissztatérés alatt. Correard ezredes vallo
mása szerint Rigny mindig osztálya elején volt, és saját lovait is 
a’ sebesültek alá adá. A’ lovassági rohanásnál (a’ szoroson) ő ma
ga parancsnoklott, mellyben Rigny vitézül vön részt. A ’ Clauzelle- 
li összejövetkor neki tulajdonított és szemére hányt nyilatkozato
kat, mint rágalmakat, tagadá. (lauzel azt mondá, ha Rigny admi
ral emlékezetét nem tekintené, hadiszék elé állítatná őt; ’s Rigny 
maga is sürgető azt. Clauzel azonban azt is mondá: egy salon- 
tábornok, egy olly sz^rencseíi nyilatkozásai, miilyen Rigny, őt soha 
sem sérthetik meg. Végzetül Rigny előadása is felolvastaték, melly
ben azt állítja, hogy a’ menet az ellankadt sergekre nézve igen 
sebes v o lt; ’s az arábok jobb szárny át fenyegeték, azért is előre 
iramlott, hogy a’ marsallal beszéljen. Itt néhány tiszt előtt élén
kül nyilatkozott azon veszélyrül, melly a’ serget fenyegető, de a’ 
nélkül, hogy a’ sergek közel lettek ’s hallhatták volna. Az utócsa
pathoz visszatérvén, szemrehányásokat tön a’hátramaradtaknak. Er
re Clauzel oda jö t t ’s kérdező : mi baj ? „Semmi, felelt Rigny, csak- 
hogy igen gyorsan megyünk.“ E ’ pillanatban ( lauzel legkisebb e- 
légületlenséget sem mutatott; csak másnap hivatá őt, ’s elibe tér-
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jeszté a’ napiparancsot. Rigny igazságot kívánt; -de azon esengő 
szókat, mellyeket Clauzel neki szájába tesz, rágalomnak nyilványitja. 
Algierban szabad lábon maradt, sőt Clauzel még ebédre is hi- 
vogatá őt. Ezek felolvasta után az első kimerítő ülésnek vége lön, 
’s mivel a’ többiben nem fordult elő uj érdekes vagy felvilágitó kö
rülmény, ezekkel felhagyunk, annál inkább, mert telegraphi sürgöny 
által azon hir jőve Parisba, hogy Rigny tábornokot július Íjén 
a’ hadiszék egyhangúan minden vád alul fölmenté.

A ’ Temps egy szemtanútól igen körülményes írást kapott Oran- 
ból jun. I4ről Abd-el-Kaderrel volt békealkudozásról. Következők fő 
pontjai: A’ levélíró a’ békekötést üdvös esetnek mondja, melly Oran tar
tomány birtokát biztosítja. Az alkudozásokban Abd-el -Kaderrel eleinte 
az ismért Ren Durand zsidó vala eszköz , később bizonyos Amadi 
Ben Sekal mór ajánlása fogadtatott el, ’s e’ körülménynek köszön
hetni a’ szerződést. Amadi titkon levelezett Abd-el-Kaderrel, ’s mi
vel a’ tisztek közül nem mindnyájan tudák e’ titkot, az, egy felfogott 
levél után kém gyanánt befogatott. Szabadon bocsáttatván Amadi, ma
ga elment A bd-el-Káderhez, ’s  ez azt nyilványitotta neki: „Most 
történik először, hogy e’ nyelvet hallom, Durand zsidó nekem mind 
erről egy szót sem szólott. Látom, a’ franczia tábornok csak az 
országot akarja megmenteni a’ háború Ínségeitől. Én nem akarok 
kevésbé nemesszivü lenni mint ő, mondd meg neki, tegyen föl egy  
szerződési tervet, én meghatalmazottakat fogok küldeni , ’s ha te
hetem, örömest megegyezem.“ E ’ meghatalmazottak el is jöttek, ’s 
értekeztek a’ békekötés alapjairól. Midőn azután a’ franczia küldött 
a’ szerződést megvitte, Abd-el-Kader azt elsőben az IJlemáknak ad
ta által, kik egyhangúan nyilványitották, hogy semmi sincs benne a’ 
Korán ellen. Ekkor összehivá a’ törzsökök felnökeit elfogadtatása i- 
ránti tanácskozásra. Ezek az átvivőt néinelly czikkek megváltoztatá
sára bírni próbálták, de mivel az nem sikerült, ’s ez azt nyilvá- 
nyitá, hogy ha szerződés nélkül megyen vissza, a’ háború tüstint 
megújul, megnyeré az Abd el-Kader által aláirt szerződést. Az 
emir maga azon kérelemmel bocsátotta őt el: mondja meg a’ tá
bornoknak, hogy teljesen bizik a’ francziák egyenességében, ’s o- 
hajtja, hogy semmi zsidó se használtassék többé alkudozásokra. 
A' táboron keresztül azonban mindenütt kérdésekkel ostromlók a’ 
küldöttet, ’s midőn megmondó, hogy kezeiben van az Abd-el-Ka- 
dertül aláirt szerződés, mindenütt hangos és közös volt az öröm. 
Másnap megtörtént a’ gyakran említett beszélgetés Bugeaud tábor
nok és Abd-el-Kader közt. Több ide ’s tova küldött hírnök után 
végre a’ franczia vezér tábornok - testestül (Generalstab) az emir e- 
libe lovagolt, ki serge homloka előtt mintegy 5 0  lovassal előre vág
tatott , melly alkalommal lova mintegy 3 0  lépésnyire csudálatra 
méltó ügyességgel a’ hátulsó lábain tánczolt. őbd-el-Kader csak fe
hér haikot viselt ; s úgyszólván semmi jelentésű férfi finom vonal
makkal, ritka barna szakólu, ’s igen élénk szemű, nem volt semmi 
fegyver nála. A’ derék franczia vezér ősz feje, rövid és szilárd be
széde látszólag mély benyomást okoztak; szemközbe merész jötte 
szembetűnő csudálkozóst gerjeszte. Te vagy Abd-el-Kader? Én vagyok, 
kezet nyújtottak egymásnak, leszállónak a’ lórul, ’s  az alkudozás 
csak 20 perczig tartott. Ez alatt egy tlemseni szőnyegen ültek 
mellyet az emir terittete ki. Abd-el-Kaderlesütött szemekkel szólott. 
Elsőben a’ tábornok kelt föl, ’s midőn az emir ülve maradt, az oda nyúj
tott kéznél fogva hrtelen fölrántotta őt, úgyhogy Abd-el-Kader látszó
lag megzavarodott , ’s azonnal ismét lóra ült. Abd-el-Kader azt 
mondotta, majd meg fogják látni, hogy az ő szándéka őszinte. Ó 
az ország bátorságát egész a’ sivatag pusztáig és Maroccoig helyre 
állítandja ’s már hallani, hogy Angad törzsök ellen a’ sivatagba ser- 
geket külde. Az aróbok szintúgy óhajtják ’s reményük a’ békét, 
mint a’ francziák, mert a’ háború csak az országot teszi tönkre, 
Abd-el-Kader őszinte férfinak mutatkozik, ’s mór is jelenté, hogy 
bizonyos számú franczia van birtokában, kik Algiernál fogattak el, 
’s kiket a’ szerződés helybenhagyása után kiadand. —

Parisból jun. 30ról Írja egy levelezője az Alig. Ztgnak, hogy 
Clauzel marsai udvarláson volt a’ királynál, ’s ugyanazon nap m eg
valósult azon hir is, hogy ha a’ marsai a’ christinoi sergek főparancs
nokságát még tán nem vállalta is e l, legalább igen élénk alkudozá
sok folynak róla, mellyek következésiben az elvállalás is tán megtörtén
hetik. Azt mondják, hogy a’ marsai mind a’ franczia, mind a’ spanyol 
kormánynak föltéteket akar tenni. Annyi bizonyos, hogy Campuzano 
(spanyol követ) a’ marsallal értekezte után, hírnököt külde Mad
ridba. Mondják, a’ marsai egykori segédeinek egyikét éjszaki Spa
nyolországba szándékozik küldeni a’ mostani spanyol kormány segéd- 
forrásiról, ’s a’ népség érzelméről biztos tudósításokat szerzeni.

Orleans hgnő a’ st. denisi alispán által 5 0 0  frankot külde 
Bary özvegynek, kinek férje a’ Marsmezőn elveszett, ’s mivel szá- 
inos gyermek anyja, még nyugpénzt is rendelt számára. —  A? 
mühlhauseni kereskedői kamra kérelmet nyújtott a’ követkamrának 
azon visszaélés ellen, mellynél fogva 8  év aluli gyermekek a’ gyá
rakban 15— 17 órai munkára kénytetoek naponként,’s törvény ál
lal kérik meghatároztatni a’ dologidőt, Anglia példájára; annyival 
inkább, mivel az erőmüvek divatba hozatván, férfiak helyett ezen
túl csak gyermekek dolgozandnak a’ gyárakban. —  A louvrei képcsar
nok mellett nagy deszkasátor épül, hol jul. 29tül fogva közszemlére 
leendnek függesztve azon föstvények, mellyeket Taylor gr. Spa
nyolországból hozott. 150 követbül még csak 260 tartózkodik Pa
risban. Furcsa pontosságú képviselés illy szórakozásban!

Lacave Laplagne és Salvandy ministerek lábkösavényberí (po>- 
dagra) feküsznek; mire a’ Charivari csinytalanságból megjegyzik 
ez okbul nem is csuda tehát, ha a’ ministerium csak lassan halad' 
előre. —  Dudevant asszonyság, Sand György név alatt ismert hi
res írónő Parisban, a’ Figaro szerint férfias neve miatt felszó- 
littatott, hogy a’ nemzetőrség l ü k  ezredébe álljon mint vadász ki,
’s mivel ez a’ parancsnak nem engedelmeskedék, tizenkét órányi fog
ságra Ítéltetett. A’ dolog csak később világosult föl. —  A’ legú
jabban felfödözött összeesküvésről a’ llevue de Paris azt mond
ja , hogy az egész összeesküvés következő történetbül á ll: Egy  
félig ittas mázoló néhány szolgálattevő katonát ’s altisztet megkí
nált a’ kezében tartott palaczk égettszeszszel, ’s mivel e’ kínálást 
sértő kifejezésekkel kísérte a’ király ellen, azonnal befogatott. Er
re megmotozták szobáját, ’s néhány személyét, kik közelebb ösz- 
szekötésben állottak vele. Ezeknél néhány csomó töltési találtak a’ 
Siécle lapba borítva. Minden egyéb állítás ez összeesküvésről a- 
laptalan. —

O L A S Z O R S Z Á G .
A* Messagiere Modenese jun. 21 ki toldaléka a' rögtöniiéló 

katonai biztosság jun. 1 9én kihirdetett Ítéletét közli 1 0 4  olly sze
mély e llen , kik nagyobb vagy kisebb mértékben részesültek az 
1831 ki zendülési mozgalmakban, kik azonban, egyet kivevén, job
badán mind kibujdosának Olaszországbul. Közűlök 29 kötélre itél- 
teték, ’s a’ büntetést arczképükön viendik véghez, ezenkívül jószá
gaik elkoboztatnak; 2 3  holtiglani; 5 húsz évi; 17 t iz ; ’s 16 öt 
évi gályarabságra; 2 ö t ; 3 három; ’s 1 egy évi börtönre; mind
nyájan pedig kárpótlásra a’ kormány ’s egyéb magányos károsul
tak iránt, ’s a’ perköltség megtérítésire, kárhoztattak. A’ modenai 
uralkodóiig helyben hagyó ez ítéletet, ’s dr. Salimbeni Fülöpnek meg
engedd saját házában tölthetni egy évi fogságát, mivel a’ törvény
szék előtt azonnal megjelent ’s mindent kivallott.

N É M E T O R S Z Á G .
Emlékeznek Olvasóink a’ német szövetséggyülés azon vég

zetére, mellynél fogva, ha a’ szövetséges statusokban az ország kép- 
viselőjei, ’s a’ fejdelem , vagy annak kormánya valamelly kérdés
ről a’ törvényhozás utján meg nem egyezhetnek, akár az egyik 
akár másik kivánandja, bizonyos választott biróság lenne a’ vitás 
kérdést eldöntendő; e’ végre a’ bíráskodás egész menete is , ’s a’ 
tagok megválasztás - módja, meghatároztatok. Kurhessenben a’ vá
lasztó fejdelem a’ Karokkal ’s RRdekkel nem tudott a’ törvényho
zás utján megegyezni bizonyos rottenburgi uradalmak jogviszonya
iról, ’s az orsággyülés hihetőleg a* fönérdeklett választandó bírás
kodásra hivatkozott, mert az országgyűlési biztos jun. 28án követ
kező leírást olvasott föl a’ RRdek előtt azok fölirása következtében: 
„Isten kegyelméből Vilmos Fridrik, hesseni választó fejdelem ’s e- 
gyütt-uralkodó s’ a’ t. Azon előadás által, mellyet hű RRdeink nekünk 
nyújtott felírásukban az egykori rottenburgi részben foglalt uradal
mak jogviszonyiról előterjesztének arról, hogy az iránt fenálló jo g 
állapot alaposan megtámadtathatik , épen sehogy sem győződhettünk 
m eg, s/.intolly kevéssé tartjuk a’ viszonyokhoz illőnek, hogy vala
melly választott biróság-fölállitást rendeljünk jogaink elismerésére, 
további biztosító Ítélet hozatása végett. A’ mostani viszonyokban é- 
pen semmi másitást sem engedhetünk meg. '» a’ t." —

T Ö K Ö K O  U S  % Á  G
Panaszok következtében a’ szegény hajósok részirül, kik „Le

vant“ ’s „Essex“ angol gőzösek által kenyerüket veszték, a’ nagy- 
ur megtiltó az említett hajóknak az utazást, később azonban az i- 
degen ministerek közbejárultára a’ frankoknak (keresztyéneknek) 
inegengedé a’ gőzösek használását, mire a’ török hajósok több dur
va sérelemmel illeték a’ gőzhajókat, ’s végre egyenesen megtó- 
modni szándékozónak azokat, úgy , hogy a’ porta kénytelen volt szi
gorúbb rendszabályokhoz nyúlni ’s a’ koloinposakat befogatni. —- 
Shark, éjszakamerikai goelette, Porter ügyviselővel födözetén, fer- 
man nélkül vitorlázván keresztül a’ dardanellákon, az ttnkiar-iskelessii 
szerződést m egsérté, mi a’ szultánt igen fölboszantá; Porter azt ál
lító, hogy Shark nem hadi hanem kereskedőhajó; ’s ezzel ú g y szó l
ván elismerd Éjszakamerika az olly sok vitára alkalmat nyújtott 
szerződést. —
G A B O N A Á R .  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.
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Pest,
szerda. jul. 19. JELENKOR. 5  3 .  s z á m .

F O G L A L A T :  Magyar- cs Erdélyország (Mosony megyei tisztújító; kinevezések ’s előléptetés; nagyváradi, leleszi és zágrábi tudósítások; id gv Zichy Ivtván 
jótékonysága; nemzet, sz,ni,azunk ügye ’s pénzállapotja; közlemények Bukarestbe!; országgyűlési munkálatok Erdélyben ; tud. társ.) Portugália ,minist, 
elnök cm tesgyi lesben, ny,latkozta a’ pénzszükségrül.) Spanyolország (havi elnökválasztás; cortesgyülési munkálatok; követséggvülési batárzai; orezá^svunvuk- 
had, dolgok.) Anglia (az alsó ’s felső házbani gyors végzések; parla.nent-clhalasztás, a’ király temetési ünnepélye, koporsaja ’s a’ t. a’ Times indulat s 
ke ellen kikéi a’ M. Post; czimerváltozás; különféle.) Franciaország (az ellenzés' lapok zúgolódása; Clauzel mint a’ ebristinoi hadsereg parancsnoka - 
gier, szerződés elfogadva.) Németország. Amerika. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizáilás. ‘ r '

M A G Y A  R- és E  R D É L Y O  R S Z  i  G.
M o s o n y  megyének f. hónap Okán gr. Nádasdy Ferencz fő

ispán ur elnöklése alatt végbement tisztújító széke alkalmával, kö
vetkező hivatalbeliek választattak : első alispán lön vázsonykeői gr. 
Z ichy Henrik, második Kaidacsy Ferencz; fő jegyző Sőtér Ferencz, 
e lsőü l: Kroner Lajos, másod, al: M olnár Leopold; fő adószedők: Bik- 
kessy Károly és Hegedűs Károly; fő ügyész Csepcsányi Gábor, al; 
Heinrich János. M o so  ny i - j á r á sb  an  főszbiró: M észáros Ferencz, 
al: Nagy István; esküitek Molnár István, ’s Hardy István. i\ e z s i d e ri- 
j á r á s b a n  főszbiró: Szánthó G yörgy , al: Modrovich Károly; esküi
tek Kleinrath Ján o s , Seper Antal. Katonai biztos Simon József. 
Uti biztos Szaloy János. Fizetéses táblabirák: Szalay József és And- 
rássy József. Számvevő Bogdány József. Lajst. Schott József. Föld
m érők; e lső : Robóth Károly, m ásod: Godinger Károly. Orvosok: 
r. Birk Fridrik; tlbeli Lolák Ignácz. Sebészek : Schelham m er J á 
nos és Volffinger József.

A ’ m. hely tartóság , alapítványi számvevő hivatalánál Veinek 
József eddigi gyakornokot járulnokká nevezé.

A ’ m. kir. udv. kamra Huliman l ’ál felsőbányái orvost m ar
marosi kamrai orvosnak, ’s Zahoray M árton tokaji kasznárt husz- 
ti tiszttartónak alkalmazá.

N a g y  v á r a d o n  f. é. jun. 23án este küldöttség járult F ráter 
Mihály eddigi első alispánhoz, ’s Beöthy Ödön tbiró szónoklata 
m ellett, érzékenyen bucsuzék el tő le , mire az elérzékenyült, volt 
alispán szivrehatólag válaszolt. E zt szíves baráti lakoma ’s reggelig  
tartott vidor táncz követé.

L e l e s z ,  (Zemplén m egye) jul. 9én. A ’ téli ’s tavaszi szü 
netlen esőzés, ’s a’ m arm arosi hegyekbül rohanó hóviz , zuhogó 
folyammá változtatók az egyébkint csöndes hullámzatu T iszá t, ’s 
a’ partlakosok keblében áradástuli félelmet gerjesztének , mi való
ban teljesült i s , noha mindent elkövete a’ m egyei kormány annak 
gátlása végett. Leányváron alul egész határokat elönte az árvíz, ’s tönk
re  juttatá a’ földmivelők reményit. Legtöbbet szenvede Kis- és Nagy- 
Czigánd. Csak néhány nap óla változott jóra eddig szüntelen boron
gott időnk. A ’ királyhelmeczi ’s kövesdi szőlők csak most virág
zottak el, ’s felette silány term ésre m utatnak; ellenben s z é n a ’s ga
bona, hol az árvíz el nem pusztító, szép reménynyel örvendeztet
nek. Szegényebb lakosink ma költözének a’ zsíros alföldre, aratás
sal beszerezni téli buzácskájukat, ’s így szorgalom m al pótolni azt, 
m it a’ term észet tőlük megtagadott. —

Z á g r á b *  jul. I lik én . Környékünket néhány hét óta cso
portosan ostorozza a’ mostoha időjárat, leginkább pedig súlyos égi- 
háboruk ’s rendkívüli nagyságú jég  , melly záporban hull remériy- 
nyel biztató földeinkre, ’s ökölnyi m agosságra gyűl fölöttük ; a’ kár 
számit ha tlan, főleg igen tetem esen szenvedtek kerti gyümölcseink 
’s a’ szőlők. Tegnapelőtt Mubicza fürdőhelyünkön puszlíta illy för
geteg, hol a’ mogyorónyi jég  minden gyüm ölcsöt semmivé tőn.

B a l a s s a g y a r m a t o n ,  f. h. 14én idősb Zichy István gr. 
80 ik  születésnapját fényes ünnepélyig el üllék meg a’ görögegyh. nem
egyesült község tagjai, Nedics János sz. endrei alesperes, ’s számos 
külön hitvallású egyházi ’s világiak jelenlétében. E ’ tettük pedig 
nem csupán földesurok iránti üres tisztelkedésbül, hanem tiszta há- 
laérzetbül ered t, mellyel azon szép buzgóságaért hódoltak, mi 
szerint szegény egyházukat, annyira fö lsegité, hogy az illető lel
készek nyomasztó gond nélkül teljesíthetik magas hivatásukat.

Épülő nemzeti színházunkra te tt, ’s lapjaink 55dik számá
ban közlött összes ajánlatokat, újabb ’s javított hivatalos tudósítás 
szerint így készkedünk igazítani: a) a’ régi magpénz időközbeni ka
matszaporodással együtt 4 4 ,5 2 0  ft. 5 5 TV kr. mellyböl azonban 
4 4 ,2 7 0  f. 5 ő-jö-kr fizettetett be; b) IS lO b en  aláirt, de be nem fi
zetett 2 6 0  ft.; c) 1 8 0 8 ’s 1 810ben  te l t ,  de szinte nem létesített 
ajánlatok 3 7 0 7  f. 39-^Vkr.; d )1818ki april Íjén  aláirott 7 7 2 2  fr. 
30kr,m ellybül betizelteték 2 2  ti. 3 0  kr. ;e) P est m egye IB lt ík i  nem 
teljesített ajánlata 5 0 0 0  fr.; f) újabb ajánlatokbul 9 5 ,9 4 7  fr. 55-i 
kr. helyett begyült 6 0 .3 4 1  fr. öO^kr, ’s igy ebből kiviláglik, hogy az 
összesen ajánlott 1 5 7 ,1 5 8  f. 59-f-§krbul csaklO -1,635 fr. 152^krá rt 
váltóban fizettek le az illető adakozók!

Nemzeti színházunk csakugyan légszeszszel fog világíttat
n i, ’s igy már egy nevezetes elsőséggel b irand , mi m ár magában 
is igen örvendetes u g y an , de m ég becsesbé lesz azon körülmény 
által, hogy pesti polgár készíti ’s rendeli el az egészt. Azonban, 
már szellemi tekintetben is szépen haladnak színészetünk előmun
kálati. íg y  többi közt, mint halljuk, a’ részvényes Társaság igaz- 
gazgató küldöttsége most czélszerü rendszabályok fölött tanácsko
zik a’színészek, rendelők, ügyelők ’stell, számára, mi elkerülhetlenül 
szükséges, m ert jó rend nélkül rövid idő múlva szükségkép ismét

tönkre jutna az intézet. De m ég itt nem állapodik m eg az e lő re
látó csüggedetlen buzgalom igazgató küldöttség, hanem hazánk 
íróit is fölszólítani szándékozik, hogy eredeti drámai művekkel ’s 
rem ek külhoni színművek fordításival, illendő tiszteletdíj m e lle tt, 
ápolják hazaliui szives buzgalommal e’ nemzeti közérdekű intézetet, 
melly első gyerm ekévében sírba szálland segélyük nélkül; honnan 
pedig aztán csak századok érez tárogatója ébreszthetné föl ismét. 
A ’ tisztelt részvényes Társaságnak nem lehet eléggé köszönnünk 
fáradatlan m unkásságát, melly olly czélszerüleg törekszik tökély
re, *s áldozatokat nem kiméi. Mivel pedig már munkálati kezdete 
is illy igen helyes, mennyi j ó t ’s nagyot várhatunk tőle m ég jövendőre!

B u  k a r e s t i  levelezőnk ezeket írja jun. 25ről. A’ múlt april- 
ben megnyílt országgyűlésünk mostanig következő elveket határo
zott el: l ö r  a’ követek választatását. Ugyanis a’ törvények értelm e 
sze rin t, m eg vagyon állapítva, kik lehetnek követek , ’s ki egyszer 
azzá törvény szerint választatott, öt egym ás után következő o r
szággyűlésre megjelenni ’s követi jogait fentartani szabados. Innen 
indulva, m unkálatokat a’ RRendek a’ választott követek m egerősíté
sükkel kezdék, ’s kik nem törvény szerint lettek azokká, vissza
hivatni, ’s helyöket törvényesekkel pótoltatni sietőleg kivánák , mi 
csakugyan m eg is lett. 2o r a’ követek kiegészítésük után a’ kincs
tárvizsgálat jőve vitatás alá. E rre  biztosság rendeltetett, olly hatá
rozattal, hogy munkálatjok végzetével , azt a’ RRendek elibe tér 
jeszszék észrevételeikkel együtt. 3) Hosszas, ’slöbb rendbeli vitatásra 
nyújtott alkalmat a’ vámok feljebb hágtatása, de végre a’ többség 
győze, ’s megmaradt mind a’ ki- mind a ’bevitelre nézve a’ 3 p ro c en t; 
azonban reméllhető, hogy rövid időn m ég lejebb is szálland. 4edszer: 
Kivánák a’ KK. hogy az ország sarkalatos hivatalai b e tö ltés ire , 
választási joguk legyen , ’s azt a’ vajda elibe m egerősítés végett 
küldjék. —

A’ bukaresti nagy pénztőzsér Madsi Mosko m egbukta nem 
kis benyomást okozott az itteni boéroknál ; ugyanis a’ massza vizs
gálatára  rendeltetett b iztosság, m ég foglalatossága elvégzése előtt 
több mint 9 millió piaster (lee) tartozást födeze föl. Szám uk azok
nak , kik e ’ megbukás által majd koldulásra jutának , töménytelen. 
Arvapénz nagyon sok vala nála letéve, ’s ezen kivül többen, kik oda 
hitelezett tőkepénzük törvényes kamatjából éltek, végkép tönkre ju 
tottak. 0  jun. 5kén Bukarestből 4 0 0  és néhány ezer lee kereske- 
kedőségi pénzt az oláh posta 2  szekeren N. Szeben felé vivén, 
V erestoronytól két posta távolságra Lrivoránál a’ Kárpát közölt 
három fegyveres rablóiul megtámadtatott. A’ rablók közül az elszán- 
tabb , csak néhány lépésnyirül kétszer süte fegyvert az első sze
kérbeli kocsisra; de a’ gondviselés ezt m egótalm azá, sőt erő t és 
bátorságot is ada n e k i, gonosztevőjét egy szerencsés viszonozó 
lövés által földre teritni. A’ más keltő , bajtársa so rsá t, ’s eg y 
szersmind a’ fenyegető veszélyt látván , a’ sűrűbe rejtekezett. A’ 
győzödelmes kocsis pedig a’ halva terült gonosztévőnek fejét levág
ván , magával Bukarestbe vivé bemutatni a fő rendőrhivatalnál, hol. 
jutalm át m eg is kapá. —  A’ dögvész (pestis) , mellynek m ár any- 
nyi száz ezer lön áldozatjává, néhány hétig tartott csillapodta után, 
Törökországban újra dühösködik. Hivatalos tudósítás szerint már 
a’ Duna széléig hata , ’s többi között Rustsukon , Bistovon , Xiko- 
polyon , leginkább pedig Viddinben ’s a’t. kegyetlenül öldököl.

N. S z  e b e n , jul. 4kén : A’ kormányszéki öiiik tanácsosi hely
re következők jelöltettek; a’ katholikusokbul: Horváth István; Barcsai 
János; ’s gr. Béldi Ferencz kir. hivatalos; a’ reforinatusokbul: b. Ke
mény Ferencz Kolozs megyei; Ugrón István Udvarhely széki követek; 
’s gr. Degenfeld Otto; az ágostaiakbul: Salinen Ferencz kormányszé
ki titoknok; Artz Sámuel számtanácsnok; és Lövv János Szerdahely 
széki követ; az unitáriusokból: Szentiványi Dániel; Maurer Károly k. 
táblai rendes bírák;’s Pálfi Elek Udvarhely széki al kir. biró; 7ik helyre a’ 
katholikusokbul: b. Bornemissza János; gr. Nemes János’s gr. Kemény 
József k. hivatalosak; a’reformátusokból; idősb Mara József; b. Kemény 
Domokos k. hivat.; b. Bánffi László Kraszna v. követ; az ágostaiakbul: ifj. 
b. Bruckenlhal József udvari titoknok; Müller Fridrich udv. fogalmazó ; 
és Meiszter Sámuel Szászsebes széki követ; az unitáriusukból: Augusz- 
tinovics Pál; Sala Sámuel itélőmester; ’s Maurer Károly k. táblai köz- 
biró. 8dik helyre a’ katholikusokbul: Horváth István: Cserei Farkas;
’s Barcsai János kir. hivat. ; a’ reformátusukból : b. Kemény Ferencz;
’s Ugrón István követek; és gr. Degenfeld Otto; az ágostaiakbul ; 
Biedersfeld Fridrich Medgyes széki követ; Sachsenheim Mihály tarto
mányi főadószedő, ’s Albrichsfeld János Brassó vidéki követ: az uni 
tariusokbul: Dániel Elek F. Fejér vmegyei főispán; Sala Mihály; ’s 
Bartha István kormányszéki titoknokok. A’kormányszéki tanácsosi hivata
lokra kívántaié választás végbe menvén, jul. oki országos ülés tárgyául, 
az országos elnök a’ kir. táblai elnöki (tabulae praesesi) hivatal betöl
tésére teendő választást tűzé ki; minek következtében arra, július 5- 
ikén ezek választattak jelöltekül; a’ katholikusokbul: b. Kemény Ignácz; 
gr. Bánfli József; ’s Barcsai János kir. hivatalosak; a’ reformátusok-
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Imi: gr. lihédeí Ádám ideigl. táblai elnök; Zejk Dániel alsó Fejér me
gyei, ’s b. Banff! László, Kraszna megyei követek; az unitariusokbul: Da
niel Elek f. Fejér megyei főispán; Szentiványi Dániel kir. táblai közbiró, 
és Sala Sámuel itélőmestcr ; juh 6án az ilélőmesteri hivatalra a’ katho- 
likusokbul: Donáth Sándor itélőmester; Czikó Ferencz, Doboka me
gyei, és Szombatfalvi József Udvarhely széki követek; a’ reformátu
sokból b. Kemény Dénes, als. Fejér megyei; Zejk József, Doboka me
gyei, 's Véér Farkas belső Szolnok megyei követek; az unitariusokbul: 
Sala Mihály kormányszéki iitoknok; idősb Gyergyai Ferencz ; és Gáltalvi 
Imre, Maros széki követ. Végezve lévén a’ választások, a’ legközelbi ti
les tárgyául, a’ jelöltek névjegyzékét kísérendő fölirás fölötti tanács
kozást renddé az országos elnök. Erd. H.

A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ,  július’ 3d. és lOd. tartott kis gyű
léseiben több rendbeli belső tárgyakkal foglalkozott. Szinte 3dikáu a’ meg
bízott bírálók’ tudósítása’ következésében egy gazdasági munka vis- 
szaútasitatott; Sheridan’ vígjátékának „Rágalom’ iskolája“ Tóth Lőrincz
I. t. által készített fordítása pedig gróf Dessewffy Aurél 1. t. és Sche- 
del Ferencz titoknok előadások’ következésében a’ Külf. Játékszínbe 
felvételre ajánltatolt a’ nagygyűlésnek. Julius lökén egy mathematical 
és egy orvosi munka, szokott mód szerint vizsgálat alá bocsáttattak; 
egy drámái ’s egy nyelvtudományi munka pedig, az előadott bírálatok’ 
következésében nyomtatástól elmozdítanak. — A’ könyvtár’ számára 
az edinburghi kir. — ’s az amerikai phitos. társaság, munkálataik’ leg
újabb köteteit küldék be; ’s ezeken kiviil a) Du Ponceau Péter az ame
rikai társaság’ elnöke ’s ,m. academiai I. tag, néinelly újabb W illiam 
Pennt ’s az amerikai büntető rendszert illető iratokat; b) Eélteki 
J\agy Zsigmond, Erdély’ históriája’ rövid átnézését egy táblán (Maros 
Vásárhely, 1837); c) Hrabovszky Dávid, Utazási rajzai’ 2dik kötetét 
(Kassa, 1837); d) Ladányi György; Beringins’ Floras danicusát (Ot- 
hiniae, 1698) és Saavedra’ symbola chris'iano - politicaját (Brüssel, 
1649); végre Bárány Ágoston lev. tag. némelly a’ magyar nyelv’ ü- 
gyét Torontóiban illető nyomtatványokat.

P O R T U G Á L I A .
Az utóbbi cortesülések egyikében azt a’ m egjegyzést nyil- 

ványitó őszintén a’ ministerelnök, bogy a’ kormány még folyvást za
vart helyzetű , nem tudván honnan előkerítni azon pénzmennyisé
g e t. mellyel kötelezésit teljesítse. A ’ jövedelem főforrásai, a’ vám
ház ’s a’ dohány-szerződés, úgym ond, jelenleg igen keveset szol
gáltatnak. A’ cortes állal helybenhagyott kölcsönzés hasonlókép 
igen csekély7 sikerű volt a’ nyilványos szükség kívánatéhoz képest; 
’s csupán a’ végett, hogy a’ hadsereg ’s tisztviselők hátra lévő zold- 
jacsak múlt évi decemberig fizettethessék is ki, 3 5 0  conto kíván
hatnék. Általában olly tö m érd ek , úgym ond, a’ tartozás, hogy ha 
a’, hitelezők közt ugyancsak jókora pénym ennziséget osztanának is 
ki , —  meg sem ismerzenék. így  p. o. ő nem rég  Algarbiába 36 , 
Portóba 29 , Vizeube 4, Bragunzába 11, ’s Bragába 7 contonyi 
pénzt külde; azonban még ez mind igen kevés. Megemlité egyszers
mind ama’ kelepczét, mellyben a’ kormány látja magát az által is, hogy 
a’ spanyol kormányhoz utasított váltók íizetetlen jöttek vissza. Szük
ség volt azonban mégis annyi pénzt hajhászni, mennyi a’ legnyo
masztóbb szükség enyhítésére kivántaték ; például a’ ten g erésze t, 
a’ kormánysajtó ’s a’ San Jose kórház kiadásai födözésir.e. A’ mostani 
ujdon m inisterség, m ég csak 19 nap óta viseli hivatalát , ’s eddig 
m ég nem tehete többet, liionel Tavares elégültnek nyilalkozék az 
uj ministerség eddigi munkálatival; a’ Nációnál pedig, inelly ezeket 
közli, sok szerencsét kíván a’ ministerelnöknek azon bátorsághoz, 
mellyel a’ fönebbi nyilatkozást tévé.

Lissaboni, m. h. 28aig terjedő hírek szerint, a’ fővárosban 
minden csendes v o lt; de végkép enyészve a’ rem ény az országos pénz
ügy állapotánakmegjavilhatása iránt. A’ Nációnál egyik levelezője a’ 
közadósság szaporittatása esetében országos csalbukástul (banquerot- 
te) ta r t ,  ’s tervet k ö zö l, mi szerint jobb gazdálkodás, és az adós- 
ságíizetés czélszerü fölosztása állal m integy 6 év múlva kitisztul
hatna Portugália, mostani tartozásiból. Terve azonban alig valósítható. 
Híre volt legközelébb, hogy a’ királyné férjestül, Isabella Maria in- 
fansné ’s Braganza hgnő, a’ pénzbeli nyom orúság enyhítése végett 
önnön jövedelmeik egy részét föláldozandják. — A aponkint növekedő 
gonosz gyanánt említi a’ Nációnál a’ Braziliába ’s főkép Azori szi
getekre kivándorlást.

llemechido pusztító csoportja ismét nagyobb erőre kap Al- 
garbiában, ’s mint rebesgetik, ismét győztesen ütközött meg a’ ki
rályné harczosival. —  A ’ Tájon erős angol hajócsapat horgonyoz. 

S P A N Y O L 0  R 8  Z A G.
A ’ cortes f. h. Í jén  Sancho követet, a’ m inisterség legin

dulatosabb ostromlóját választá elnökül e’ hónapra; al - elnökül 
pedig Calderon de la Barcat. —

Madridi levelek m. h. 27rü l következőkép tudósitnak: T eg
nap este nagy gyűlést tártának a’ követek F e rre r , hajdani cortesel- 
nök ’s a’ ministen' többség egyik legnagyobb hatású férfiénak te re
mében. Jelen voltak az előhaladó kisebbségi követtagok is. Hosszú 
tanácskozás után végre azt határozák, hogy a’ m inisterséget 2 0 ,0 0 0  
nemzetőrség haladéktalan felfegyverzésire szólitandják, mellyel a’ 
tartományokat katonailag megrakja. Ezenkül minden olly főnöknek, 
ki egyes zászlóaljak vezérségét fölvállalván a’ carlosiak ellen liar- 
czolni kész, hatalomlevelet rendeltek adni. —  Mi magát a’ m inister
séget illeti, ina már senki sem beszél Mendizabal kiléptérül, hanem 
Pizarro lemondását rebesgetik. De valljon ki veendi magára hivata
láig A kormányhoz tudósítások érkeztek, mellyek szerint a’ hadse- 
söreg , ’s kivált Esparteroé, igen el van kedvetlenülve. Azért nem 
is siettetik a’katonaság hitletételét az uj alkotmányra. Ez mint, mond
ják, szerfölött nagy szükségben van, ugyannyira, hogy voltak tisz
tek, kik éhenhalástul menekvőleg kórházakban voltak kénytelenek, 
magoknak kenyeret, hitveseiknek ’s magz útiknak pedig szállást kol

dulni. Valóban úgy látszik, mond egy másik levelező, hogy Men- 
dizabal megesküdötl, Spanyolországot a’ legnagyobb ín ség re , nyo
morúságra juttatni. Egy tartomány sincs már, melly 1 838ra  járandó 
terhét ’s adózását le nem fizette, ’s m ég sincs semmi pénz is, a’ 
mellett hogy m ár annyit kölcsönze, ’s m ár 7 0 0  millió értékű nem
zeti vagyont adatott e l; nem említvén a’ tömérdek egyházi edényt, 
mellybül a’ cortes előtti saját nyilatkozta szerint 3 0  millió realnyi 
jövedelmet lehete várni. Ezek értékének m eghatárzására nincsenek 
egyébb adataink, mint az e’ tekintetben Spanyolország négy leg
szegényebb tartománya biztosságátul beküldött számjegyzéke azon 
arany és ezüst edényeknek, mellyek az isteni szolgálatra megkívánt 
legszükségesbeken kívül beadattak; ugyanis Burgos tartomány 
2 3 6 ,  Valencia 197 , Logrono 1 6 9 ,  Soria 2 1 3 , ’s igy összesen 
8 1 5  aroba értékűt, mi (egy arobát 25  font ezüstbe ’s egy font e- 
züstöt 8 0  frankra számitván) m ár maga 1 ,6 3 0 ,0 0 0  franknyit tesz. 
Pedig ezek , mint említők, a’ legszegényebb tartományok közül va
lók , és Spanyolországnak 4 4  tartománya (megyéje) van ; könnyen 
elgondolhatni tehát, milly tömérdek pénzmennyiség jutott ’s jutand 
Mendizabal kezébe. ’S ő mégsem fizet senkinek i s !

D. Carlosnak Mora ’s Mix közt az Ebron átköltözte csakugyan 
valósult, ’s ez most uj mezőt nyit az okoskodások ’s munkálatok
nak. Látszik, hogy minden előbbi mozgalom ’s cselekvény e’ főterv 
kivitelére volt irányozva, ’s hogy a’ chris tinói hadvezérek szörnyen 
csalatkoztak gyanitgatásaikban. Nem kell azonban ez átmenetnek 
valami nagy nyomosságot tulajdonitni, *s talán azt gondolni, hogy 
d. Carlos szabadon mehet most már Madridba. 0  legfölebb is azt 
tehetendi, valamennyire hatékonyabban, mit eddig Cabrera tön, t. 
i. majd Catalayud és S arag o ssa , majd Mancha és Castilia vidé
kein, majd végre Valencia síkjain űzheti harczos kalandjait. ’S ez 
a’ mindkét részre nézve foganatlan sarczolás m ég jó darab ideig tart
hat. D. Carlos nem bir annyi erővel, hogy Madridba m erészked
jé k , a’ királyné kormányát m egdöntendő; ’s maga e’ kormány sem 
elég erős, vagy legalább nincs olly számú jól rendezett kotonasága, 
hogy ellenségével mérkőzvén, azt egyhamar legyőzhesse. I). Carlos 
politicája csupán oda látszik irányozni, hogy sergét szaporíthassa, 
’s valamelly esetleges jó  alkalmat hasznára fordíthasson ; miilyen 
lehet p. o. a’ királyi alkotmányos hatalom ellen, Madridban vagy a’ 
tartományokban bekövetkezhető újabbi forrongás. Ekkor majd ő fegy
veres erővel biztositandja felsőbbségét. ’S valóban semmi nem 
mozdíthatja jobban elő Carlos ügyét, mint épen a’ köz zavarok és fe
jetlenség.

Bayonnei sürgöny szerint f. h. ö rü l, m inthogy Rundon tá 
bornok Ernaniban néhány elfogott princesa ezredbeli garázda katonát 
sza'-adon nem akart bocsáttatni, az ezred legénysége rá lőtt a’ ve
zérkarra ’s tisztekre. A’ nevezett tábornokon kívül többen sebesültek 
sőt hallak is meg. O’Donnel osztálynok engedelm ességre birá ugyam 
őket; de Mirasol tábornok kénytelen volt a’ parancsnokságot Jaure- 
guira bizni, ’s egy angol hojóra menekedni. Barcelonábul m. h. 2 8 ru l 
következőt Írnak: Hadsergünk tegnap Cervera felé irányzá m ene
tét. Molina del Reybül írják, hogy M eer báró reggeli 4  órakor in
dult ki M artorellbül, ’s Rapiolenak tartott; de későbben visszatért, 
’s délutáni 4  órakor parancsot kaptak a’ sergek tüstint Bruch felé 
indolni. —  Barcelonai tudósítások szerint Oraa tábornak két részre 
osztá sergét, ’s egyike Alcannizban üte főtáborszállást, másika pe
dig a’ Saragossábul Madridba vezető ut bal felén van fölállítva. Közte 
’s Cabrera közt, ki a’ caspei eset óta, ismét Valencia nyugoti ré 
szébe vonult, semmi sem adta elő magát. Madridba f. h. 2ikán é r
kezett m eg d. Carlos Ebron átköltöztének hire.

A N G L I A.
Az alsóház lehető legnagyobb sietséggel végzi még hátralévő 

dolgait. Az utolsó négy ülésben, mellyek mindössze csak 2 4  óra 
folyásig tartottak, 4 3 0  törvényhozási tárgyat végeztek el. — E z 
alatt az egész országban megkezdődtek már a’ választási készületek. 
Úgy látszik, a’ consersativek a’ jövő választások alkalmával min- 
denik parliament-helyre szándékoznak egy jelöltet kiállítani, ha nem 
azért is , hogy m egválosztassék, legalább, hogy az ellenfélnek an
nyi költséget okozzanak, mennyit csak lehet. London külön részei 
képviselősége, hihetőleg ezentúl is a’ reform erek kezei közt fog 
maradni. M ary lebone részére Henry Lytton Bulvert (a regényíró 
fivérét) nem választják m eg többé, minthogy helyérül önkint lemonda. 
Azt h irlelik , hogy Urquhart helyébe követségi titoknokul Konstan- 
tinápolybamenend. Middlesexben Cobbet William szándékozik jelölt 
gyanánt a’ tulradicalok részérül föllépni, mi által ott a’ reformerek 
ügye veszélyezve. ■— Cobbet, fija a’ megholt radical reformernek. A ’ 
londoni munkások - társasága O’Connellt is megválosztá b ’ztosságá- 
jja .—  O’Connell e’ közben választási felszóliást bocsátott az irlan- 
diakhoz, mellynek lényeges tartalma az , hogy miután a’ királyné 
bizodalmát mutat a’ mostani m inisterséghez, melly hat század óta 
első ohajta becsületesen ’s hiven szolgálni Irland népének: az irlan- 
diak tartoznak a’ királyné széke ’s kormánya támogatására össze
gyűlni. Felszólítja azután a’ választókat, „királyné barátjuk4 név alatt 
egyesülni ’s azon lenni, hogy a’ nép jelöltjei, megnyitandó aláírások ál
tal költségtől menten megválasztathassanak. Irland jogegyenlőséget 
követel Angliával és Skotziával. ’8  ezúttal legelsőben emeli föl lejét 
rem énnyel teljesen. E ’ jogegyenlőségnél többet Irland nem kíván, ke
vesebbet einem  vesz. ’s a’t. iSzintilly fontos, sőttánfontosabb azon irás, 
m ellyel a’ londoni munkás-egyesület közre bocsátott, s mellyben meg- 
említtetik, mikép m ég f. é. febr. 28án egy nagy nyilványos gyűlésben 
megállapították az átalányos választásjogot, az egyenlő képviselést,
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az adó nélkül megválasztathatást, a’ titkos szavazást, ’s az alsó
házi lay ok díja nagy elveit, mellyekre nézve, kérelmet javasoltak 
az alsóházhoz, ’s a’ szabadelinü álsóházi tagok nagy r. sze a’ hozzá
állásra is meghivaték. 1 izén egy alsóházi tag arra kötelezé magái , 
hogy e’ kérelmet támogatni fogja a’ házban, már most egy biztos
ság lógja O’Connell, Itoebuck és Leader vezérlete alatt annak tar
talmát, (a’ választási szak megrövidétését és a’ lordok javítását is bele 
értve) indítvány alakban kidolgozni. Az említett levél azután igy 
szól; „Ezen indítványok néhány hét alatt készen lesznek, ’s e’ czim 
alatt: ,.a’ népszabadságlevele“ szétosztásra kinyomatnak. A’radical 
reformerekre nézve gyülponlot képzendők, próbakőül szolgálandanak 
mindazokra n ézv e , kik magokat a’ nép barátinak nevezik. 11 ár egy 
jelölt se m erje magát az alkolványokon mutatni, ki ezen elveket 
politikai hitvallása gyanánt el nem ismeri. Atyámfiái! E l ne téve- 
Jyitlessétek m agatokat; még akkor se ha azt ígérnék is, hogy amaz 
utálatos szegény! törvén} t, vagy más valamelly gyalázatos törvényt vis
sza fognak bűzni, mellyeket w higek és toryk egyesülten vittek ki; ne 
elégeljétek , ha csak az átalányos válosztásjogot, és az önkormány
zás minden egyéb kiványait meg nem adandják. lis z te s  választók! 
ne féljetek hát a’kétséges jelölteket megkísérteni, ’s felfödözni mind
azokat, kik bárinelly ürügy alatt kizáró törvényhozást pártolnak. 
Honfitársak! Mi most uj kormány kezdetén vagyunk, '’s a’ fiatal 
elfogulatlan kedély ígéreteiből, valamint a’ királynénknak részül 
jutott nevelésből uj remények támadnak részetekre. „Azonban, úgy 
mond egy bölcs férfi, ne vessétek bizodalmátokat fejdelmekbe,“ 
’s ha netán azon személyeket találnátok tanácsában, kiknek rósz tettei 
hosszú jegyzéke a’ rósz uraság leggonoszabb napjaiban sem találna 
magához hasonlót, akkor, anélkül, hogy a" királyné jó szándékát 
legkevésbé is kétségbe hoznék, jobban teendénk, ha bizodalmánkat 
követléseink jogosságába, ’s törekvésink közösségébe helyeztük 
volna, mint a ’királyság ígéreteibe és reményeibe.“ —  Ha nem tudat
nék, hogy az angol nép karakterében fővonás a’ törvényesség : e’ 
levél valóban aggodalmat okozhatna.

Az ország igazgatásról szóló törvényjavaslat azt rendeli , 
hogy azon esetben , ha a’ királyné meghalna ’s a’ királyszék ö rö 
köse az országon kivül volna, eljövetéig az ország igazgatása a’ 
canterburyi érsekre, a’ lordkanczellárra , vagy korona-pecsétőrre, 
a’ titkos tanács elnökére , a’ kincstár első lordjára , a’ lord nagy- 
adm iralra, és a’ queensbench lord - főbirájára bizassék. Ezek az
után az egyesült ország lord-birájinak neveztetnek , ’s ugyan azon 
teljes hatalommal bírnak, mint a’ székörökös. A ’ székörökös azon
ban m ég a’ királyné életében kinevezhet néhány szem élyt, de nem 
többet hétnél, született angolt, vagy irlandit, kik a’ fölebbi szem é
lyekhez ugyan azon sajátságban csatlakoznának. E ’ kinevezéseket e- 
gyenesen ’s bepecsételve követéhez Angliában, a’ canterburyi é r 
sekhez , ’s a’ lord kanczellárhoz tartozik küldeni, kik azokat zár 
alatt tartandják , ’s a’ királyné holta után a’ titkos tanácsnak adand
ják át. A’ lord bíráknak végezhetésre legalább öten kell együtt len
niük. A’ székörökös nyilványos parancsa nélkül sem a’ parliamen- 
tet föl nem oszlathatják, sem a’ széköröklést ’s egyházi törvénye
ke t, valamint a’ protestáns egyház törvényes biztosítékit sem tö r
leszthetik e l ,  vagy másíthatják meg. Egyszersm ind az előszabott 
esküt is le kell tenniök. ’s a’ t. —  Közönségesen azt hiszik, hogy 
a’ mostani parliament mintegy julius 1 4 ig , vagy i  5ig tartami il
léseket, az elhalasztás azután egy vagy két nap múlva fog m egtör
ténni, 20án a’ feloszlatás következni, az uj parliament pedig a’ fel
oszlatás után negyven nap múlva fog ismét összegyűlni. —

A ? londoni hírlapok rajzát közük a’ m egholt király koporsó
jának melly julius lé n  Turner tem etési ügyelő lakásán Bondstret- 
ben föl vala állítva, ’s IY György koporsójához egészen hason
lít. Az aranyzott bronzéból készült ékességek egyszerűek ; a’ ko
porsó belseje fehér selyemmel van bevonva, hosszúsága 7/ \\u szélessé
ge 2 ' 10" ’s magossága 2 '. Födelén a’ királyi czimer fénylik aranyban. 
Közepén nagy bronze lap van e’ fölirattal. „Bepositum  serenissimi po- 
tentissimi etexcellentissimi Monarchae Guilielmi quarti, dei gratia B ri
tan i arum Regis, fidei defensoris; Regis Manoveriae, A. C.; Brunsvici 
et Luneburgi Ducis. (Ibiit XX die Junii anno Horn. MDCCCXXXVIÍ. 
Aetatis Suae. L X X ÍI , regn'que sui A l l . “ —• Alul a’ koporsón a’ 
térdszalag rend e’körirással látható: „Hony sóit, qui mal y pense.“—  
A ’ koporsó és födél körül kettős s z e g so r’s jeles dolgozatu szélezif- 
rázat fut végig. Hiszik, hogy napjában legalább 20ezer személy tola
kodók oda, megtekintésire, ’s köztük Grey lord is, ki jó fejdelme utol 
só földi nyughelye megpillantásán igen megindultnak látszék. Számos 
asszonyság sirt. Öreg hajóslegények is, kik a’ megboldogulttal „vész
ben háborúban“ együtt szolgáltak, könyeket hullattak. Jul. 2án a’ ko
porsót hatlovas gzászkocsin, négylovas gyászkocsitul követve Wind- 
sorkastélyba vivék. A’ király holtestét az úgy nevezett W aterloo 
teremben fogják gyászpadra teríteni. A’ királyi tem etés készületei 
W indsorkasté.yban ’s a’ sz. György kápolnában m ár majd mind be- 
végezvék. Az eltakarítás jul. 8kán esti 9 órára tűzeték. A’ tolon
gás tömérdek fog lenni. Adelheid királyné azon koporsó t, melly 
férje halandó maradványit magában foglalja, legalább egyszer m eg
látogatja naponkint. Folyvást hat nemes úrfi áll őrt a’ koporsó fölött é j
jel nappal; az eltakarítást m egelőző két napon azonban , mellyeken 
a' király a’ gyász-pádon fog feküdni, hat kamarás váltandja fel ő- 
ket. A’ holtestet Sussex herczeg fogja mint első gyászoló (chief 
mourner) kisérni. Temetés után H. Taylor, ’s a’ megboldogult e- 
gyéb fijai ’s leányai többnyire mindnyájan azonnal a’ szárazföldre 
utazandnak. —

Említettük heves czikkét a’ Tim esnek, mellyben az irlandi 
katholikusokat arról vádiá, hogy a’ megholt királyért nem csak gyászt 
nem viselnek, sőt öröm et jelentnek elhuii} tán, ’s a’ kath. lelkészek 
nem csak nem engedik meg az imádkozást a’ m egholt fejdelmért 
hanem inkább hála-könyörgéseket mondanak Istenhez; hogy „az 
ilju királyné hajlandó az egyedül üdvözítő egyház keblébe vissza
térni, mellyet Leopold király, mint nagy bátyja, nyilván, anyja pe
dig, Kent herczgné, titkon vall.“ ’s a’ t. E ’ szembeszökőleg indulatos 
czikket a’ M. Rost keményen megtámadja; annak szerzője, úgy
mond? vagy eszecsuszott, vagy pedig a' eonservativ ügynek nem becsü
lt tes barátja. Az ifjú kiráh nénak katholieismusra hajlásáról, ’s anyja 
t ikos katholieismusáról pengetett állítások csupa esztelenség, és 
gonosz szándékkal a’ nép seprejére számitvák. Mi pedig M elbourne 
felelősségét illeti, a’ ’lim es azon alltása szerint, hogy M elbourne 
most nem ^tapasztalt ’s érett saját erővel biró fejdelemnek, hanem 
tapasztalatlan asszonynak ministere, ’s azért nagyobb felelősség 
terheli őt m int Vilmos alaít, e’ különböztetés alkotm ányellenes, 
mivel a’ törvény semmi különbséget nem ismér a’ koros király 
’s fiatal királyné ministerei közt. E fölött ez állítás oda is látszik 
c zélzani, hogy a’ női korona öröklést megengedő törvény hi jányos, 
’s ennélfogva változtatása szükséges. A' Times nem elégelvén a’ 
följebb érintett marczona czikkelyt, egy másikat is közöl a’ közelgő 
ált;lányos követválasztások tárgyában. Azok sükerétöl függ , úgy
m ond, a’ britt monarchia boldogsága, mivel a’ jövő parliamentnek 
hihetőleg egész hétévi tartására v. korára terjedend. ’8  minthogy 
ez már 12 év óta nem történt, igen reméllhetni, hogy habár eddig 
csupán kalandorok jelenkeztek is a’ megválasztatásra, ezentúl több 
füg gél len férfi , ’s a’ fentartósdi szellem ’s állandóság baráti is je- 
Ientendik magukat. Azért nyilván felszólít minden vagyonos és rangos 
férfit, szegnék útját a’ radicalismusnak, melly vagyoni adóra ’s a’ 
statusadósság csökkentésére törekszik. M ás oldalról azonban a’ rni- 
nisteri párt sem nyugszik. Számos tory tagot kihagyatás fenyeget; 
mint például J. Graham t, ki előbb w hig vala, ’s hittagadóvá vagy 
is liberalismus apóstatájává lelt. Francis ü u rd e lt, hihetőleg előre 
gyanítván, hogy nem választatik m eg , vvestminsteri válosztóinál 
gyöngélkedő egészsége miatt leköszönt, maga helyett George Mur- 
rayt ajánlván. —

A’ királyné székfoglalása által az egyesült ország czimere 
is m eg fog másittatni. M inthogy a’ fölség most asszony, a’ fő
vért csűrlőded (négyszögidom ú) le sz , a’ sisak-ékesség, a’ korona 
fölötti koronás arany orozlán pedig el fog maradni; úgyszinte a’ kö
zép vért is ,  Kannovera czimerével. A' czimer ezentúl csak négy 
mezőből álland. Az e lső b en ’s negyedikben, mint eddig, vörös kör- 
nyületben áll Anglia három arany párducza, a’ m ásodikban, melly 
arany alapú ’s kétszeresen van beszegve liliommal, Skótzia fölállí
tott vörös orozlánja; a’ harmadikban Irland arany Hávidhárfája van, 
ezüst húrokkal kék mezőben. —•

A’ pénzverő házban m ár uj pénzt vernek Victor’a királyné 
arczképével. —• Az edinburghi újság igen hiteles kútfő után bi
zonyosnak állítja, hogy a’ kabinetben semmi másitás nem történem !; 
Durham lord követségi helyéről az orosz udvarnál nem mondott le, 
's hogy általában visszalépése m ég mindedd'g igen kétséges. —•

Igen szembeszökő , hogy a’ Standard , a’ toryk fő orgá
numa, néhány nap óta nem csak mérsékelt, de hizelgő kifejezések
ben szól Durham lordról, kit eddig a’ radicalok fejének tartott. A’ 
nevezett lap nagyon feldicséri azon szolgálatokat, mellyeket a’ ns 
lord utóbbi időkben az országnak fett vala, ’s azt mondja, hogy a’ 
kor és tapasztalás politikai vélyem ényei hőségét tetemesen meghűté. 
Xémellyek e’ megmásult nyelvből egyesülési ministeriumot gyaní
tanak. —

Az edinburghi radical egyesület felírást határzott a’ király
néhoz , mellyben kéri, hogy Durham lordot ministeriumba léptesse, 
’s a’ gobona törvényeket minél előbb törlessze el. Junius 23án 
lilainaban Monrnoutshireben a’ bányákban lőporgyuladás által is
m ét 10  em ber veszté el életét. —

A’ M. Herald egy lTBOki (naptár) kalendárból következő 
nevezetes jóslást közöl, melly beh'iértelemben teljesült.

By Ihe powar to see through (he ways of Heaven,
In one thousand eight hundred and thirty - seven 

W ill the year pass away w i t h o u t  a n y  Sp  r i n g.
And on Englands throne s h a l l  n o t  s i t  á k i n g .

Azaz: írva van a’ csillag-égben ,
Ezer nyolcz szász harmincz hétben 

Evet érsz t a v a s  z t  a l a n t ,
’S a’ b r i t t  k i r á l y  m e g h a 1 a n d.

F  R A N 0  Z  I A 0  II S Z  Á  G.
Valamennyi szinü ellenzési lap bolránkoztatónak nevezi azon 

sietséget, mellyel a’ köveiház egy nappal előbb az egész bevételi 
jeg y zék et, azaz több mint egy milliard(tiz millió) adót, két óránál 
kevésb idő alatt m egszavazott, ’s azt olly ostrom lépésben, hogy 
azon néhány szónokot, ki egyik vagy másik adó káros következé- 
sire ’s árlalmira figyelmeztetni akart, ki sem hallgatá. A ’ Gazette 
de France e’ körülményben uj bizonyságát leli annak, milly igen 
szükséges a’ képviseleti rendszerbe javítást hozni.

A’ hadminister határozása junius 2 1 rö l azt rendeli, hogy 
az idegen sereg számára semmi uj szegődtetés ne történjék többé. 
Ezen határozás eltörli azon rendeléseket, mellyek azon idegen szö
kevények iránt hozattak, kik Francziaországba jőnek, hogy ott szol
gálatot vállaljanak. Ezentúl Francziaországba minden ollyannak tilt-



va a’ bejövetel, kik öneltartások módjáról ’9 szabályszerű útlevél
ről nem bírnak elegendő fölvilágítást adni. —

Az ellenzési hírlapok julius 6án kiemelik azon ellenmondást, 
melly Damrémont tábornok abbeli közlése közt a’ M oniteur algé- 
rienben, hogy tudniillik junius ló é n  a’ kormány az Abd-el-Kaderrel 
kötött szerződést helyben hagyta, ’s Mólé gróf állítása közt a’kö
vetház ülésében ugyanazon napon, tapasztalható, melly szerint e 
szerződés a’ kormány jegyzéseivel küldetett volna vissza Afrikába, s 
azért végsőkép el sem fogadtatott.

Egy algieri levél a’ marseillei Eclaireur-höz következő h e 
lyet nyilványit: „ A’ Bugeaud tábornok által Abd-el-Kaderrel kötött 
szerződést a’ király elfogadá ; ’s azt jun. 23án hirdették ki A lg ier
ban.“ E ’ szerződést Algierban ’s az egész afrikai birtokban a’ hely 
szinén mindenütt olly roszul fogadák, mint Parisban ’s a’ föld
közi tenger valamennyi réveiben.

A' Moniteur algerien junius 2 Írü l már hivatalosan közli a- 
zon hirt, hogy a’ francziák királya a’ Bugeaud tábornok és Abd-el- 
Kader közt jun. ló én  kötött szerződést jóváhagyta.

A’ iVíessager tagadja , hogy Clauzel a’ chrislinói sereg fő
parancsnokságát elvállalni szándékozik. E ’ gondolat, úgymond, sem 
a’ marsai, sembárinelly minister agyvelejében nem támadhatott. —•
A’ doctrinairek egyik gyűlésében az határoztaték , hogy a’ m eg
szorult jour. de Paris állapotján segítsenek, melly lap, mint tud
juk doclrinair. E ’ végett aláírás nyittatván 3 0 0  ezer frank tétetett 
össze. A’ Paix, melly szinte doclrinair volt, újra ministeri, ’s mióta 
árát 40  frankra leszállttá, kisebb alakban jelenik meg. —

Egy te'legraphi sürgöny azon parancsot vitte JBayonneba ; 
haladéktalan induljon egy telep pattantyúság Port Vendresba, melly- 
i-öl azt hiszik, hogy Constantine számára van rendelve. Ismét igen 
beszélik hogy a’ szállítvány Constantine ellen, rövid idő múlva tel. 
jesülend. —  W aghorn ki az angol kormány és a’ keletindiai tár
saság által megbizalék gőz-rakhajózás fölállításra Indiával és Ae- 
gyptussal, néhány nap óta Parisban van. — Bombay és Suez közt 
szinte rendes gőzhajózás fog állíttatni. Minden hónapban háromszor 
induland gőzhajó Suezból Bombayba, ’s viszont; Sueztöl az elin
dulás, a’ franczia gőzhajó m egérkezésével Alexandriába , éréntésbe 
fog hozatni. — így  szem ély, levél ’s á ru , 35  4 0  nap alatt P a 
risból Bombayba érhetend ; t. i. 3 nap alatt Parisból M arseillebe , 
iO n ap  alatt Marseilleböi Alexandriába, 3 — 4  nap alatt A lexandrá
ból Suezbe, 2 0 — 2 2  nap alatt Suezből Bombayba. Ezen útra eddig 4  
—  5 h ó n a p  kivánlaték. -— Nehéz árukat a’ gőzhajókon ugyan 
nem szállíthatni : de minthogy a’ finom mokka kávé, és thé, hoszu 
tengeri utazásban silányul: ezen czikkelyek kisebb mennyiségben 
mindenkor szállíthatók lesznek. —  A’ franczia és angol posta-igaz
gatások szerződésinél fogva, szem élyek, levelek és áruk , mellyek 
Angliából jőnek , Francziaországon mennek keresz tü l.—

Bizonyos Auzou abbé, az nj franczia egyház szerzője, e ’ 
napokban felszóllittaték , hogy egyházát estve hat óra után bezárja, 
’s ezen időn túl ne prédikáljon. Minthogy az abbé e ’ felszólításnak 
nem engedelm eskedett, egyházát bezárák ’s ajtaját a’ rendőrség 
lepecséllé. A’ hivatalos esti lap julius 4én  azt m ondja, e’ rendsza
bály azért történt, mert Auzou abbé vonakodása az egyházat G 
órakor bezárni, háborgatta a’ rendet, ’s mert esti beszédei tárgyául 
mindenkor politikai kérdéseket választa. —- M arie Beine asszony
ság, előbb a’ : „La Femme Libre“ czimű st. simonisticai hírlap szer
kesztőnője, családi czivódások következtében a’ Szajnába ölte magát.

N É M E T O R S Z Á G
Drezdában jun. 29kén a’ 2dik kamra ülése a’ zsidók ipar

szabadsága korlátozásárul vitatkozván, a’ nekik m egengedett kiske
reskedésirán ti szavazat olly kétes vala, hogy három szor kelle azt 
ismétezni, ’s végre m ég is 3 4  szóval 3 3  ellen megfosztattak tőle. 
A ’ rőfkereskedésnél 3 4  szó nyilatkozott 3 2  ellen a’ tilalom mellett. 
A ’ posztóárulást4 9  szóval IS  ellen m egengedék nekik; ellenben a’ 
gyógyszerészkedést ’s csaplárkodást megtagadók tő lü k , mint szinte 
az ügyvédkedést, zsibáruskodást ’s pálinkafőzést. A’ tőzsérséget ’s 
marhával kereskedést gát nélkül hagyák gyakorlani, de a’ nagy-és 
szállítási kereskedésből kizárattak.

Dresdában jun. 30án végzé a’ 2ik kamra a’ zsidótörvény 
fölötti vitázatot. A ’ Tik szakasz első pontját, melly szerint a’ zsidók 
czéhbe léphetnek ’s mint m esterek legényeket ’s inasokat tarthat
nak, egyhangúlag elfogadók a’ B R ek, meghatározván egyszers
mind, hogy a’ dresdai ’s lipcsei zsidó mesterek egyetem es száma 
soha meg ne haladja a’ keresztyénekét, az egyes ezéhekbe fölvé
telüket pedig az illető hatóság előadása szerint a’ belministerium 
határozza e l, valamint azt is : hány legényt vagy inast tarthassanak, 
ezek azonban zsidók vagy keresztyének lehetvén. Azon zsidóknak, 
kik saját közmüveiket árulják, egyéb kereskedési czikket tartani 
boltjukban tilos. Földek birhatása is m egengedtelék a’ dresdai s 
lipcsei zsidóknak, azonban olly kikötéssel, hogy azt csak 10 évi 
folytonos bírás után adhassák e l,  az örökségi osztály egyébiránt 
nem tilalmaztatván; ha míudazáltal külhoni zsidót illetne az örökség , 
az azt két év lefolyta alatt eladni tartozzék. Továbbá határoztaték, 
hogy minden izraelita ezentúl család-nevet is viseljen. Végre az 
egész törvény 54  szóval 7 ellen elfogadtaték.

H A N N O V E  H A.
Azon alkotm ány, mellyre IV Vilm os, mint Hannover» ki

rálya m egesküdött, azt rendeli, hogy a’ király mihelyt, székét e l

foglalja, egy királyi levél által ezen statusalaptörvényl azonnal el
ismerje. Szem betűnt, hogy a’ király m egérkezte után e' levél m eg 
nem je len t; ’s e’ körülm ény, ’s az országgyűlés hirtelen felosz
latása , párulva a’ király vonakadásával az országgyűlés küldöttsé
gét elfogadni, olly gondolatok ’s híreket gerjeszte , mellyeket a’ 
király jul. 8iki levele igen is megerősite. Az uj uralkodó e’ levél
ben el nem isméri előlegesen azon alkotm ányt, mellyre elődje,
’s Hannovera EHei m egesküdtek, ’s lehetségesnek m ondja, azon 
jogállapot helyre állítását (korlátlan monarchia ,) melly az alkotmány 
elfogadása előtt uralkodott. Ezen irat, —  igy szól: „ E rnest \u gust 
Isten kegyelméből Hannovera királya. Nagybritannia ’s Irland kir. 
h g e , ’s a’ t. Tetszett a’ mindenhatónak, az életben igen tisztelt tes t
vér u ru n k a t, ó fölségét IV V ilm ost, a’ magos és hatalmas fejdel- 
m et, Nagybrittannia és Irland egyesült országok, ’s Hannovera 
k irályát, Braunschweig és Lüneburg hgét, múlt hó 20án e* múlan
dóságból kiszólitani ’s az által m inket, királyi házunkat ’s minden 
hű alattvalót a’ legmélyebb gyászba borítani. Mivel tehát mi k irá 
lyi házunkban fenálló elsőszülöttségi jognál fogva Hannovera kor
mányára ju tánk , azt ezennel kegyelmesen nyilványitjuk, ’s teljes 
hiedelemmel bízunk minden kir., lelkészi ’s világi szolgáinkban, hü- 
bérnökünkben ’s alattvalónkban, hogy az irántunk tartozó szolgálati 
kötelességet, hűséget és engedelmességet teljesitendik, ’s ragaszkodó 
szeretettel fognak nekünk mindenkor hódolni. Ellenben mi is mind
nyájukat bizonyosakká tesszük királyi kegyünkről, ’s országűri ótal- 
m unkról, ’s ohajtásink ’s törekvésink czélja mindenkor az leend, 
hogy az isteni gondviselés által ránk bizott alattvalók szerencséjét ’s 
javát mindenkép előmozdítsuk. —  Midőn ez törekvésünk czélja, 
m eg kelle győződnünk, hogy a’ statusalaptörvény hü alattvalóink 
java előmozdítására irányzott ohajtásinknak sok pontban meg nem 
felel. Elszánva, hü népünknek nézeteinket e’ fontos tárgy fölött azonnal 
nyiltan előadni, nem átaljuk nyilványitani, hogy mi a’ bennünket sem 
alaki sem anyagi tekintetben nem kötelező statusalap - törvényben, 
hü alattvalóink állandó szerencséje ótalmát, kik javát az isteni gond
viselés által ránkruházott kötelességeknél fogvást a’ lehetségig elő
mozdítani , mindenkori törekvésünk le sz , épen föl nem találhatjuk. 
Azonban távul van tőlünk, királyi határozásunkat ezen igen fontos 
tárgy  fölött előbb hoznunk, mielőtt minden tekintetbe veendő viszo
nyok szorgosan meg fogtak vizsgáltatni. Sőt inkább királyi akara
tunk , hogy azon kérdés, valljon, ’s mennyire másittassék meg a’ 
status-alaptörvény, vagy az alkotmány arra vitessék e vissza, melly 
a’ status-alaptörvény kibocsátása előtt létezett, szorgalmasan meg- 
fontoltassék , mire az ország BHeit ineghivandjuk, hogy kir. hatá
rozásunkat elejükbe terjesszük. Hű alattvalóink a’ régi országos al
kotmány viszonyaiban szerencséjüket, ’s m egelégülésöket találák. 
Mi vágyva óhajtunk illy szerencsés viszonyt megalapítani. Mi a’ s ta
tus-alaptörvényre lekötelezett status -és kabinet-ministereinktől ezen 
kormány - foglalás - levelünk ellenjegyzését nem kívántuk, hanem azt 
Schele status- és kabinet-ministerünk által jegyeztettük ellen, kit a’ 
status-alaptörvényre kötelezés elhagyásával eskettünk meg. Bízunk a’ 
hannoverai nép régi szeretetében ’s hűségében uralkodója iránt, a fön- 
említett tárgy viszgálatát bevárandók. Akarjuk egyszersmind, hogy 
további rendelésünkig Hanno Verában minden eddigi renden m arad
jo n , ’s parancsoljuk, hogy e’ levelünk minden nyilványos helyen föl- 
szegeztessék, ’s ott két hónap folytában fölszegezve maradjon, 
azután pedig a’ a’ mondott mód szerint történt közzététele bizonyí
tása mellett, kabinet - ministeriumunkba ismét visszaküldessék. Han 
novera , julius óén 1 8 3 7 . (P. H.) E rnest August. Scheie. 

A M E R I K A .
A’ porosz status - újság , melly nem jó szemmel nézné , ha 

az amerikai kormányelvek jó sikerrel d iszlenének, egy Ujyork- 
ból majus 2 3 án költ hosszú levélben a’ mostani pénz és kereskedési 
fordulást nagy részben a’ kormány rendszabálynak tulajdonítja az eg y 
esült statusok bankja ellen. —  Hogy azonban az amerikai kormányel
veket alázó szándéka olly világosan ki ne tűnjék, e ’ fordulást egy
szersmind a’ túlzott kereskedési vállalatoknak is tulajdonítja, —  
meg nem gondolván, hogy épen ezen túlzás a’ kereskedési válla
latokban, ’s azon visszaélés, mellyel a’ bank, kivált Jacson elnök 
megválasztásakor a’ pénzzel ű z e , okozák a’ fölebb emlilett kor
mány-rendszabályokat a’ bank ellen. Azonban említést érdem el e ’ 
levélnek következő helye : „Igen is, már annyira jöttünk (t. i. a’ 
papiros pénzzel Amerikában) hogy noha átaljában el van ismérve, 
mikép a’ bankjegyek értéktelenek , vagy legalább azokat kész pén
zért föl nem válthatni, még is csaknem kizárólag egyedül azzal élünk. 
Sőt mi több , mindenki bankká emelheti, ’s valóban emeli is magát, 
minthogy például az ebédlőkben , az elvégzett ebéd után öt dollár 
jegyet nyújtván elő lizetés gyanánt, a’ tartozáson-tűli fölösleget pa
pirosjegyben kapja meg az ember, mellyre neve van irva ’s e ’ szók : 
„É rtéke fél dollár, fizetendő étkekben.“ ■— Szóval, Amerikában most 
papirospénz forog kézen, még pedig iszonyú terjedtségben.“ —

G A B O N A Á R  : Julius IS ük.- Tiszta búza 85 1. f i  — 73 l / 3 — 63 1 /8 -  Két
szeres 60 —  53 1/  3- Rozs 48 2 / 3  —  46 2; 3- Á r p a  36 2 / 3  —  33 i/3- 
Zab 30 2/3 — 28 2 / 3  — 26 2/3- K u k o r i c z a  66 2 / 3  —  60-

P É N Z K E L E T :  B e c s , jut. isikén 5 pCtcs slat. köt. 105 5 /32 ; 4 pCtcs 100 ló/íG  
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D U N A V 1 Z - Á L L Á S :  J u l i u s  17(lik : 8 ' 6 "  0 " '  I S á i k  : 3 '  3 "  Q .">  19*lik : 5 '  5 '  

6'"-
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gzomlmt, jul. S3. JELENKOR. SS. szám .

F 0 G I . A 1 . A T :  M a g v a ro r s z S g  ( k i n e v e z é s e k ;  ö n m iv c lé s  j e l e s  p é l d á j a ;  s z o ln o k i  g y m n a siu m *  v iz s g á ln i ;  n y i l i a n y o s  l i á l a ; k is d e d o v o  i n l i z e t  é g i .  , i l  T>. i ^

I ;  különféle: ajándék ’s alánlkozat a’ pesti színházra; Buda szépülésc; gyapjukercskcdés; nevezetes lopás.) Spanyolország (cortcsgyulosi munkaiatok, a o  ̂
inányeskilvés ; d. Carlos terve ’s csclszövényei ; tartományi viszonyok ; a’ nemzetőrség ’s a’ szerkesztők Madridban ; hadi dolgok: Carlos táborszallasa ; a 
christinói tábornok munkálkodása ; uj dúló főnök.) Anglia (felső ’s alsó-házi munkálatok; a’ király temetése előttnapi pompa; ’s a’ t.) Franeziaország (Clauzel 
marsai spanyol-tábornoki vállalkozása ; ’s a’ t.) Olaszország. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizallás. Lotto.

M A G Y A R O R S Z Á G
Ő cs. k. felsége f. é. jun. i3 k i határozatában Tallián Pál m. 

kír. udv. konczel. fogalmazó gyakornokot, tiszt]tbeli fogalmazóvá; 
april 13ki rendeletében Osztoics János Temes megyei főügyészt 
királyi aszlalnokká; ’s jun. 3ki végzésében, rendes előléptetéssel, 
a ’ kalocsai érseki káptalannál, Thuegut Yenczel éneklő kanonokot, 
olvasóvá; Csupor Mihály őrkanonokot, éneklővé; 'bering Gáspár 
Rács - bz. - pali prépostot őrkanonokká; Vagner Eerencz székesegy
házi főesperest Rács - sz. - páli préposttá; <. irk György bácsi főes
p erest, székesegyházi főesperestté; lle 'n  Jakab tiszai föesperest 
bácsi főesperestté; Nehiba János idősb paplanitót tiszai főesperestté; 
’s helyébe 8zatrnáry Antal ifj. paplanitót nevezni méltóztatott.

A’ Zala vidéki ágostai esperesi m egye folyó h. 1 ükén  H or
váth Sigmond kővágó-örsi lelkészt ’s magy. tud. társ. lev. tagot egy
hangúlag esperessének válosztá.

K i s -  A p á t i ,  Bars megye, jul. 1 3án. Szép haladás példájá
val dicsekhetik Ebedecz szomszéd helységünk, hol Jurik  József iiatal 
tőt pór, átlátván az iskolák ’s bennük szerezhető m űveltség hasznát, 
m ég 183őben ellenállhatlan tanulási vágyat kezde érzeni, ’s mivel 
mint 2 8  éves nős férfi iskolába nem já rh a ta , nejétül elég rövid idő 
alatt olvasni tökéletesen megtanult. E zt keveselvén, f. é. tavasz kez
detén irásbul is ohajta olvashatni, mire azonban többszöri kérelm e 
után sem akará a’ helybeli jegyző tanítani. De m ég e’ gát sem csüg- 
geszlé el Ju riko t, ugyanis megkérvén a’ k is-apáti iskola - segédet, 
ettől rövid idő alatt sajátjává tévé az írás - olvasást. Legközelébb 
váratlan öröm lepé m eg a’ fiatal tanítót, midőn tanítványa egy kéz
iratát látá, mellyet az , minden oktatás nélkül, más papirrul lemá
solt , m ég pedig kielégítő pontossággal. —

S z o l n o k ,  jul. 6án. Kellemesen m eglepé városunk lakosit 
R ichter Aloiz kir. tanácsnok ’s iskolai főigazgató véletlen megjelenése 
iskoláink vizsgálatára. Csak nem rég  létesité elöljáróink férfias áll
hatatossággal párult buzgalma ez’ iskolákat, ’s most valának először 
szerencsések a’ tisztelt főigazgatót falaik közé fogadhatni. Sz. Fe- 
rencz - rendiek bölcselkedés tanulóin kezdvén a’ vizsgálatot, a’ hat 
ujdon alapított latin , nemzeti ’s a’ város külön részein létező férfi- 
’s leány iskolákat látogató meg; mindenütt kérdéseket intéze a’ ta 
nítványokhoz, kiknek feleleteikkel igen elégülve látszék, ’s helyben
hagyó tetszése jeléül ’s újabb szorgalomra buzdításul, ajándékokat 
sziveskedék osztani az iparkodóbbak közt.

Hálaérzet állal buzdíttatva nyújtja ezennel, Sopron!, V as, 
Veszprém  és Zala megye több helységének köznemese ’s jobbágya 
nyilványos köszönetét 1) u g o  v ic  h I m r e  vasmegyei tbiró ’s fő csend
biztos urnák , ki m ég a’ múlt évben , Sobri és társainak e’ m e
gyékben volt kalandozásai alkalmával, külön helységből elorzott 2 6  
darab lovat, lő  d. ökrö t, 6 tehenet, ’s így öszzesen 47  d. öreg 
marhát, továbbá 2 7  d. sertést ’s 31 d. ju h o t, a’ tolvajoknak (kik 
nem Nobri czimborái közül voltak) kinyom ozása, s nagy rész
ben az illető megyei bíróságok kezébe szolgáltatása után, részint 
term észetiben , részint ár-pénzben, károsult tulajdonosaiknak egész 
rem énytelenül vissz: k e ríte tt; a’ nélkül, hogy a’ fáradalmas, sőt rend
kívüli veszélyekkel párosult ügyben valakit bármilly költségekkel te r 
helt volna is. —

E s z t e r g á m ,  jul. 1 ?kén. Ma délután őórakor tartá rég- 
ohajlotl közgyűlését ’s szállása ünnepélyes m egnyitását Casino-E- 
gyesületünk, ’s este az egész ház ’s kert szép ízléssel ki volt v i
lágítva. —• Az ünnepélyen több mint 5 0 0  vendég vala jelen , noha 
az Egyesület csak 1 0 0  tagbul áll. —* Az évenkinti befizetést lOpgő 
forintra határozó a’ választoltság ; magának azonban ez iránt további 
rendelkezhetést föntartván.

A’ kisdedovó intézeteket M agyarországban terjesztő E gye
sü let’ választottsága épen hirdetendő vala, mi olly rég feszíti a’ t. kö
zönség ' várakozását, midőn a’ felül értesíttetik ; hogy tolnai kép
ző intézete közbejött sejditetlen építési akadályok miatt, a’ kitűzött 
határnapon m eg nem nyittathatik. V alamint azonban egyesületi igaz
gató gr. Festetics 1 eo urnák hazafi buzgalmát, ’s szilárdságát isme
ri, úgy ezeknél fogva biztosan remélli , hogy az akadályoknak mi
nél elébbi legyőztök után, ’s így rövid idő múlva, valósul a’ köz- 
ohajtás, ’s az említett intézet megnyitva mindenkinek alkalmat nyuj- 
tand magát a’ kisdedovósi pályára kimivelhetni. Ki a’ folyó évnek 
példátlan változékonyságát kezdete óta figyelemmel k/séré, ki a’ 
múlt tavaszi esőzéseknek az építésre kedvetlenül ható akadályai
ra emlékezik , tudván ezen fölül, hogy a’ már födél alatt lévő in
tézet egyedül belső kipadozását ’s elszerkesztését v á r ja ; az bizo
nyára méltatni fogja azon m entséget, hogy a’késedelemnek főoka 
a’ szerződését m egszegett asztalos, mellyeknél fogva a’ választottság 
annyival inkább remélli a’ t. közönség’ m egnyugvását, minthogy 
a’ tisztelt igazgató gróf is , ki múlt évi közrebocsátott ajánlatánál

fogva az építés egész terhét költségestül magára vállalni szíveske 
delt, újabbi nyilatkozása szerint, ezen áldozatot tiszta szívből óhajt 
ván a’ Haza’ oltárára ten n i, a’ czélbavelt intézetet olly karban a- 
karja átadni, hogy avval az Egyesület a’ tisztelt közönség előtt so 
ha se piruljon; addig pedig 8 0 0  pft. fizetéssel immár m egválasz
tott intézeti igazgató Varga István ur előbbi pályáján szerzett ne
velési ism ereteit, ’s valamint közrebocsátott munkájában, ( VIi kell a’ 
M agyarnak?) úgy próbatéli írott feleletiben különösen kitüntetett 
tapasztalásait, a’ budapesti kisdedovó intézetekben gyakorlati ügyes
séggel is bővitendheti. Költ a’ f. év’ ’s hónap ló én  tartott válasz
tottsági ülésből.

Honi bányászatunk agg búvára, ki m ár 4 0  év előtt Heregh 
megyei jószágin ’s azok határin, apadhallan timsó - sziklákra talált, 
mellyekbül, saját ’s mások gyáriban, a’ haza *s szegény munkások 
nem csekély hasznára, olly jó  minőségű timsó készül, hogy a’ Roma 
melletti hires tolfaival is vetekedik, ki továbbá több tudományos 
munkája által, ’s mint tagja az 1 8 2 ^  ki bányászi o rszág o s-, ’s e l
nöke a’ honi kereskedést ’s erdészetet tárgyazó Heregh megyei, kül
döttségnek, kitűnt, idősb Deresényi János, k. tanácsnok, több m egye 
tbirája ’s tudós társaságok tag ja, f. é. jun. 30án élte 85ik évében 
aggsági elgyengülésben kimúlt. Utólsó óráiban is munkás vala bá
nyászi ’s vegytani m űterm ében a’ fóradhatlan szorgalmú aggaslyán. 
Életirása múlt évben „A usztriainem zeti Encyclopoedia“ czimü Bécs- 
ben m egjelent munkában olvasható.

A ’ kereskedési fordulat Angliában még folyvást ártalmas be
folyású a’ gyapjuárra, m ert, noha vigasztalóbb hírek jőnek m ár 
Am erikábul, a’ pénzküldések onnan m ég sem kezdenek sűrűbben 
szállongni, ezek nélkül pedig nem szállíthatni annyi gyapjú - kelmét 
oda, mint több év óta szakadatlanul lehete. Hogy Angliába ’s név- 
szerint Y orkshirebe szállított gyapjúnkat Amerikába küldék, min
denki jól tudja, mivel tehát most az onnani kivitel tetem esen csök
kent, a’ gyapjufogyasztás csak Anglia határi közé szoru lt, ’s igy 
igen térm észetes, hogy az Angliába szánt gyapjú ára folyvást alább 
száll. E ’ körülm ény okozó pesti vásárinkon is a’ rósz gyapjúért, ’s 
okozza folyvást Prussziában ’s Szászországban is. A ’ porosz kir. 
tengeri kereskedőség tetemesen könnyite honi gyapjutermesztőji 
szigorú sorsán, meghatározván előre az árt, ’s nagy m ennyiséget 
vásárolván; ’s igy ezek m ég sem károsultak olly nagy mértékben, 
noha az 1836k i árhoz képest, a’ legfinomabb gyapjú száztul 2 őtel, 
finom 2 6  £, középfinom 3 3 ^ ,  közép 21 , ’s a’ közönséges lö te l  
csökkent. Eegroszabb áron kelt tehát a’ középfinom gyap jú , ’s az 
nálunk is igy mutatkozék ; pedig épen ebbül gyűlt legnagyobb meny- 
nyiség utóbbi vásárinkra, ’s e’ körülm ény okát is csupán az amerikai 
zavarokban kereshetni, mivel leginkább középfinom gyapjú száll t- 
taték oda a’ legközelbi években, mi árát szükségkép szerfölött ma
gasra rugtatván, most ugyanannyira csökkenté; ’s e’ nyomasztó 
körülmények leginkább nálunk érezhetők, m ert minden mázsa Ham
burgig szállítása innen 5— 6 forinttal többe kerül, m inta’porosz ’s szósz 
gyapjuterm esztőknek, ’s igy nem is kívánhatjuk, hogy az övékével 
egyenlő áron keljen gyapjúnk ; m ég pedig annyival kevésbé, mivel 
félhető, hogy megvásároltatván a’ most szükséges mennyiség, darab 
ideig m ég nyomasztóbb ár uralkodand, mellynek isméti javultát nem 
minden, kivált szegényebb, gyapjutermesztő foyja kiállhatni. —  Pesti 
egyesületi gyapjú-raktáriunkból legközelébb ismét szép mennyiségű 
gyapjú kelt el; név szerint gr. Károlyi L ajosé, b. Vécsey Pálé és 
Sem bery Imre űré. Újabb szállítások pedig ugyan Sem bery Imre, 
Halász AVIiklós, gr. Deseőffy E m il, b. Pongrácz Pál, gr. Andrássy 
Károly és Szirm ay Tamás uraktul érkeztek.

Különféle. Klaszy Venczel, m agyar szabó m ester ’s pesti 
polgár, nemzeti színházunk számára saját erszényéből egy király
szerepekre használható m agyar díszöltözetet k ész it; 12 hősi dísz
köntöst pedig a’ kapandó kelmékbül ingyen készítend. —- Az agg 
Buda mindig m osolygóbb tekintetet m utat, ’s kényelemmel páritja 
a’ hasznost. íg y  például a’ Pest felőli bástyahegy naponkint szebbül 
’s egygyike leend a’ két város legszebb sétáinak, mellynek kellemeit 
a’ hegy közepén hangzandó katonai zene m ég érdekesbé teen d i; a’ 
munka igen nagyszerű, de egy— két év múlva bizonyosan elkészülend 
’s meglependi a’közönséget. E ’ nagy munka mellett azonban még más 
igen hasznos is készülend f. év September végéig. A’királyi lak melletti 
kaput t. i. , hol m ár szerencsétlenséget is okoza a’ szoros ’s teker- 
vényes u t , fens, nádorunk parancsára egy részben lerom bolák, ’s 
annyival tágitandják, hogy három kocsi is kényelm esen ’s veszély 
nélkül eljárandhat egym ás m ellett, holott eddig kettő is alig fér
hetett el. —  A ’ győri szegény ’s árvaház szépen gyarapodik, ’s 
üdvös munkálatit mindig tágabban gyakorolhatja. A ’ püspök 's káp
talan 2ezer forinttal szaporítják évenkint Sezerre rugó jövedelmét. 
Jelenleg 12árvát táplál e ’ jeles intézet ’s 3 0 0  szegénynek nyújt se



gélyt. — Alsó - Vereczkén, Reregh megyében egy juh öt bárányt 
e lle tt; közülök azonban csak négy jött élve világra, ’s alig élt 
egy óranegyedig.

i  B u d á n  f. h. 16án nevezetes lopás történt. Egy kiszolgált 
pattantyús t. i., ki csizmatisztitással ’s egyéb szolgálattéttel kérésé 
kenyerét, az említett napon reggel jókor, a’ várban egy húsvágó 
legényhez mene ’s szokott foglalatosságát végezvén, a’ tiszta csiz
mákat ’s ruhákat a’ belső szobába vivé ’s eltávozék. Pár óra múlva 
a’ húsvágó, szobájába m envén, nem kis mértékben bámula, midőn 
látá, hogy kinyitott szekrényéből több ezer forintot elloptak. Gyanúja 
azonnal a’ volt pattantyúsra esék ; m ert más nem volt senki a’ szobában. 
Gyanujárul meggyőződni akarván, nyomon a’ pattantyús kedveséhez 
siete, azt azonban itt nem leié, hanem egy gőzhajó-jegyet, mellyet vé
letlenül veszte el, mint a’ némber állitá. Árpád akkor már elindult Bécs 
felé, ’s mivel a’ gőzhajó-jegy azon útra volt írva, a’ húsvágó egy 
úgynevezett gyors paraszttal azonnal utána indult, ’s éjjel nappal 
hajtatott; mire másnap csakugyan utói is éré a’ tolvajt, ki most mar 
börtönben van, ’s erősen azt állítja, hogy csak tréfábul kissé m egi
jeszteni akará a’ húsvágót. Az ellopott pénzt, néhány forint bijá- 
val, megtalálák nála. —

F. h. 19én érkezett „Z  r í n y i“ gőzösünk elhozá a’ búvár- 
harangot, mellyel a’ Buna medrét vizsgálandják; tehát ismét egy 
közelitő lépés a’ hidépitéshöz. Legközeiébb múlt april - júniusi év
negyedben 1 0 9 2  ember halt meg P esten ; aprilban 4 0 4 , májusban 
*>07, ’s júniusban 321 . Ezek közt egy 97 , egy 96, egy 9 2 ,  két 
89  esztendős ’s a’ t.

Zágrábban f. h. 19én a’ hangász egyesület versenyt ada, 
mellynek jövedelmét Mozart halhatlan hangszerző em lékére szánta.

S P A N Y O L  O R S Z Á G .
M adrid, julius 1. Egyik hét a’ másik után enyészik, a’ nél

kül, hogy a’ hadi dolgok folyamárul Cataloniában legkisebb tudósítást 
is kapnánk. Azonban azt állítják, hogy ott a’ carlosiak három részre 
oszlottak; mellyeknek egyike az E bronál, másika a’ Segrenél, 
harmadika pedig a’ Cincanál munkálkodik; a’ ministerség olly véle
ményben van, hogy mind a’ hárman az Ebron szándékoznak átköl
tözni. M eer báró legközelebbi veszteglésének oka ama szükség, 
mellyel serge küszködik, ’s mellyen a’ pénzügyminister éles elméje 
segitni nem tud. Hasonló helyzetben sínylődnek Espartero és Oraa 
csapati. E ’ körülm ény bírta Garcia Oarrasco követet a r ra , hogy a’ 
cortesülés egyikében következő kérdésekkel ostromolja a’ minister- 
séget: í )  Hajlandó e a’ kormány Espartero és M eer tábornokokkal 
három hónap ó a váltott levelezésit a’ cortesnek előterjeszteni ?
2) líir e a’ kormány elég segédszerrel az ország és hadsereg szük
ségei födözésire ? 3) Gondolja e a’ kormány, hogy elég erővel bír 
az ellenséget még a’ hátralévő három nyári hónapban tönkre tenni, 
ys az uj alkotmánynak mindenütt engedelmességet eszközölni ? —  
A’ felelet, mint előre gyanítható v o lt, abbul álla, hogy Calatrava 
e’ kérdések m egfejtését, mint már másizben is tö rtén t, a’ közjó 
veszélyeztetése nélkül lehetlennek állitá. —  A’ cortes kénytelen 
volt e’ válaszon megnyugodni; de e’ makacs hallgalás a’ kormány 
részérü l, legbuzgóbb pártolóiban is gyanút ’s aggodalmat ébreszt, 
a’ carlospártiaknak pedig bátorításul szolgál. Madridban egyébiránt 
egyik örömünnep a’ másikat követi, ’s az leginkább az új alkotmány 
dicsőségére. A’ székes főegyházban m. h. 24ikén esküdteték meg 
rá a’ népet, mi következő szertartássál ment v ég b e : a’ lelkész fél
ben szakasztá a’ misét ’s a’ jelen voltakhoz e’ kérdést intézte: „M eg
esküsztök az alkotm ányra?“ Minthogy a’ templom nem volt épen 
tömve: bámulva hallgatóit a’ hivők meglepett tömege. Következett 
nap kiállott az őrsereg ’s a’ 8 ,0 0 0  főnyi nemzetőrség is a’ Pradon; 
de épen midőn a’ főkapitány egy polczrul az esküt fölolvasná, 
iszonyú zápor omla dörgés és villámlás közt az összesereglett nép
töm egre, ’s egészen keresztül áztatá ő k e t; azonban a’ nem zetőrség 
olly állandóságot bizonyíta a’ vízben, minőt a’ legviseltebb harczosok 
tűzben mutatni képesek. A’ cortes semmi által nem engedi magát 
zavartatni ’s gyorsalkodva igyekszik végezni a’ kormány által elibe 
tűzött törvényjavaslatokat. M. h. 24ikén már egész terjedtségében 
elfogadók a’ tizedeltörlesztés indítványát, 1 1 2  szóval 3 4  ellen; 
27ikén pedig az eltörlesztést kifejező első czikkelyre szavaztak 1 0 9  
szóval 3 2  ellen elfogadásra. Híjában igyekezett némelly komolyabb 
nézetű tag , név szerint Tarancon és a’ zamorai jelölt püspök, az 
ügyet az igazság ’s méltányosság világában előtüntetni; az ellenpárt 
szótöbbsége győzött. Azután a’ második czikk vizsgálatához fogtak, 
mi szerint az egyháziak minden javai nemzeti tulajdonnak nyilványi- 
landók. Bihe.őleg ezt is elfogadandják.“ — Miután a’ tizedeltör
lesztés kimondalék, föllépe m. h. 30ikán Mendizabal a’ cortesü- 
lésben két uj indítvánnyal. Egyikben fölhatalmazást kíván , a’ folyó 
évi tizedet az országos pénztár számára fölvehetni, a’ másikban pedig 
az egyháziak jószágait minélelőbb áruba bocsáthatni. Mind a’ kettőt 
külön biztosság elibe utasították. —  Ama’ végzem ényt, mi szerint 
a’ carlospártiságtul ment politicai vétkeseknek közbocsánat hirdet- 
te tik , egész terjedelmében elfogadó a’ cortes. Ez alkalommal é r
dekes volt Calatrava szájóbul hallani, hogy a’ la granjai zendülés miatt 
kibujdosotlak e végzeményben nem foglaltatnak; m ert, úgymond, 
nekik, mint nem vétkeseknek, nincs közbocsánatra szükségük, ’s 
javaikat is csupán közigazgatási szempontbul foglalók le. —  Az angol 
király elhunytának hire 26ikán érkezett a’ Rotschild ház fölhatalma- 
zottjához, hivatalosan azonban csak 29ikén tudó m eg azt az angol 
követség és az udvar. Anglia politicájóban Spanyolország iránt nem 
gyanítanak semmi bal-fordulatot; sőtinkábazt hiszik, hogy a* három

ifjú h ö lg y , kiket a’ négyes szövetség egymáshoz csatol, még job
ban megerősitendi e ’ viszonyt. Puszta kívánat ’s jóakarat azonban 
nem segitend Isabella királyné ügyén; csengő pénz az, mi a' ha
nyatló buzgalmat uj emelkedésre bírná. De a’ pénzügyminister hí
jában kopogtat mindenfelé, hogy e’ kellemes hang megpendüljön. 
Legtöbb szolgálatot tesz neki még e’ részben a’ Rotschild - ház, melly 
a’ hadsereg szükségei pótlására legközeiébb is 7 millió reált köl- 
csönze a’ kormánynak, utalványok fejében az almadeni kénesc-bá- 
nyákra. —  Az igazgató királyné is alkudozásba ereszkedett legkö
zeiébb e’ házzal, melly, mint rebesgetik, mostanában igen kiterjedő 
vállalat iránt egyezkedik a’ kormánynyal.

Bayonnei sürgöny szerint f. h. 9 rü l, miután d. Carlos az 
Ebron átköltözött, Cantaviejában állapadék m eg, folytonos tábor- 
szállásul választván azt. —  Legújabb tudósítások alaptalannak mond
ják ama’ h ir t, hogy s e r ié t  három külön részre osztá; csupán élő-
csapatra, derék -sereg re  és hátvédre különözvén azt. __ Buerens
christinoi vezér őkén indult ki íSaragossábul lO ezer főnyi sereggel, 
magát Alsó - Arragoniában Oraa tábornokhoz csatolandó, ki d. Car- 
losnak Madrid felé indultában útját szándékozik állani. Meer báró a’ 
catalonok fékezése miatt nem mozdulhat, s m ert szándéka van d. 
Sebastiant m egtám odni, Solsona vidékén. Nem tagadhatni, hogy 
a’ tartományok egyáltalán nem tudnak a’ kormánnyal kibékülni, ’s 
ennélfogva segédkezet sem nyújtanak neki d. Carlost legyőzni. Több 
tartományi város nemzetőrségéből ki lehetett volna d. Carlos ellen 
a’ guisonai eset után 2 4  26ezer harczost állitni; de csak egy sem 
mozdult közülök. lllyenek voltak R eu s , Tarrogona, Rodana, Le- 
rida , Tortosa, Barcelona ’s a’ t. nemzetőrsége. Legközeiébb pedig 
Saragossában is változtak a’ nézetek; a’ nem zetőrség itt isvonako-1 
dék megindulni Calandába. —  Mondják, d. Carlos azt mondó egy 
előtte a’ madridi kormány ujab közbocsánatárul szólottnak, melly
m. h. í 4ikén (az igazg. királyné névnapján) valakihirdetendő: „Xem, 
e’ napon én rajtam lesz a’ so r, közbocsánatot adni, ’s hogy m eg
mutassam, mikép én is tudok nagylelkű lenni, annak első czikkelye 
így fog szólni: „Teljes ’s óltalányos köszbocsár,at sógorasszonyomnak 
’s leányinak, olly parancs m ellett, hogy két óra múlva elhagyják 
M adridot, mindhármoknak a’ sevillai Toribiosaba leendő csukatás 
büntetése alatt.“ —  Furcsa, de bélyegző vonása a’ thrónkövetelő 
nagylelkűségének.

Oraa tábornok főhadiszállása m. h. 30ikán Teruelben volt, 
egyedül állván szemközt d. ( arlos sergeivel, minthogy M eer báró 
nem akar kiindulni < ataloniábul, hol a’ carlosiak jókora fegyveres 
erőt hagytak, E sparterot pedig az ellenségnek < astiliába rontani a- 
karó része foglalatoskodtatja. •— Nevezetesek ama' bizodalmas jelenté
sek, mellyeket Oraa tábornok a’ carlosiak te rv e i’s munkálatira néz
ve kap. Mi jól tudjuk most már (így szól Aristabal levele a’ Consti- 
tutionnelben) mit kell cselekednünk, hogy azokat meggátoljuk. 0 nem 
Valenciába, sem e’ tartomány egyébb városába nem akar menni. O 
egyenesen Madridba szándékozik, hol őt várva várják, V  hol elfo
gadására m ár minden kész, ’s a’ királyné a" leggyalázatosabb m ó
don el van árulva. Nekünk kezünkben van e’ cselszövény fonala, 
"s a’ fölfödözés napja eljövend. A’ tábornok (Oraa) két hirnököt kiil- 
de Madridba, hova 2 4óra  alatt el kell jutniok ; ’s ha nincs a’ mi
nistereknek bátorságuk azon előkelő férfiakat elfogatni, kik a’ thrón
követelő lépteit vezérlik , ’s a’ mi mozgalmaink elibe folyvást aka
dályokat gördítnek, ’s ha őket, úgy mint illik , megbüntetni nem 
m erészkedik: meggyőződhetik Ö n, hogy két hét múlva egy navar- 
rai sem lesz a’ táborban. Mi ma indulunk a’ cibrosi szurdokokat 
m egszállani; a’ carlosi had erre  irányzó figyelm ét, mivel az albar- 
racini hegyeken át Cuencába akar vonulni. Azt hírlik, hogy d. Car- 
losnak, az apróbb csapatokkal együtt 2 2 — 2 4 eze r harczosa van, 
mi azonban tudjuk, hogy egész hadseregéből legfölebb 6 ezeret 
állíthat csatasikra. Véleményem szerint megbocsáthatlan hibát ej- 
te Meer b á ró , hogy az ellenhadat minden ütközet nélkül ót en- 
gedé költözni az Ebron. Igaz egyébiránt, hogy a’ madridi cselszö- 
vények erre  is nagy befolyással voltak.“

Nagyon összehangzó a’ fönebbiekkel a’ Gaceta de Madrid 
jul. 30iki következő czikke: Midőn a’ thrónkövetelő vitéz sergünk 
megtámodása után az ernanii állást elhagyó, nem változtató m eg 
tüstint hadi tervét, mellyet ő már hosszú idő óta ériele, egészen m ás 
szempontbul indulva k i , mint gondolni lehete. íg y  sikerült neki aT 
luchanai gróf által vezérlett egész serget St. Sebastian vidékétül e- 
gész Irunig csaln i; de azon siker, melly az ő terveit olly nagym ér
tékben koronázó, nem maradható egészen kedvezés nélkül a’ király
né tábornokira nézve is. D. Carlosnak főbb törekvéspontja, mellyre 
a’ bayonnei junta figyelmezteté, az v o lt, hogy sergének felével F ö l
ső- A rragoniába nyomuljon, Cataloniába átmenendő, az országos lá
zadók nagyobb erejével egyesülni, ’s így menni aztán Valenciába, 
’s ott Cabrera csapatibul és párthiveibül hadserget alakítni, m elly 
elég erős legyen a’ fővárost meghódítani. A zon nyomosságnál fog
va, mellyet ez neki szerzendett, m ár előre kiegyenítettnek gondo
ló a’ thrónkövetelő útját Madrid felé, hol véres királyszékét annak 
romjain álmodó fölemelhetni, mellyen jelenleg a’ szépség , az ártat
lanság és nagylelkűség ül. Hiú rem ény , mellynek kútfeje csupán 
vak dics-vágy és féktelen bosszuinger lehete. A’ thrónkövetelő nem 
h ív é , hogy az okos és erényes Christina kormánya ismeri az ő te r
veit, ’s meggátlásukra szolgálandó eszközöket kitalálni s használ
ni képes. Most azonban m ár tudja, mi haszna lön titkos ügyviselőji 
alattomos incselkodésinek, lappangó juntáinak ’s különféle czim alatt 
fölállított titkos társaságinak; m ert egész ügyét, minden rem ényét.



231
sőt léteiét is koczkáztalák azon egyetlen egynap, midőn vak szenve
délyei ’s párthívei csalódási által elhagyó magát ragadtatni. Tudják 
ineg a’ tévelygők: a’ spanyol nemzet szabadelmü kormányrendszert 
kíván; ezt birja is, ’s az egész világ ellen megvédendi; a’ spanyol 
nemzet sze re ti, imádja a’ halhatlan k irá lynét, kit csak nagylelkű
ségéért ruliáza föl kormányhatalommal, ’s az ártatlan királyné fej- 
delmi székét a’ világ minden hatalmassági ellen védni fogja. A’ kor
mány átlátja a’ lázadók czélzatait, ismeri segédszereiket, ’s m égis 
tudandja gátolni. A’ pusztítással fenyegetett városok ’s tartományok 
elvárják a' lázadókat, hogy őket azon föld porába temethessék, mely- 

, lyet azok megszentségtelenítni bátorkodnak. I gyesüljenek tehát a’ 
jó spanyolok, vigyék áldozatul igazságos neheztelésüket a’ haza és 
szabadság oltárára, seregeljenek az alkotmány zászlóji alá, ’s —  
az alkotmány, szabadság, függetlenség’s törvényszerű királyszék 
meg lesznek m entve; a’ zsarnokiság, kegyetlenség és bitorlás el
lenben örökre távozand a’ spanyol földrül.“ —  A ’ Quotidienne és 
Courrier Fran^aise megjegyzéseket ragaszt e ’ közlemény után, mely- 
lyek ezt balga színben akarják mutatni, ’s a’ királyné és alkotmány- 
pártiak tehetségét inkább üres szavakban mint hatékony cselekvés
ben állónak mondják.

i\z  ernanii katonalázadás komolyabb következményét azon 
körülmény góllá, hogy a’ carlosiak az alkalmat használni akarván, 
a’ christinókat megtáinodák, ’s így ezeket önmagok védelmére ’s 
a’ rendbontás félbenszakaszlására kinszeriték. Jauregui azonban, 
kinek a’ katonaság engedelmeskedik, visszaüzé a’ megrohanókat. —  
A ’ madridi nem zetőrség, mellynek különben szigorú rendtartás vol
na kö telessége , kíméletlenül bánik az olly írókkal, kik nem ínye 
szerint Írnak. Legközelebb m egbolozáe’ miatt az el Porvenir lap szer
kesz tő jé t, 's a’ Castellanoét is hasonlóval fenyegeték.

A ’ S ierra Morénában egy uj rabló főnök támadt, bizonyos 
Fenasco. Már 5 0  czimborája van, kikkel a’ Madridba szándékozó 
pogyáizkocsit ’s utasokat fosztogatja.

A N G L I A.
Az alsóház ülésében julius 6áu kérelmek nyujtatlak be a’ 

bálványozás eltörlésére Indiában, úgy szinte az átalányos szavazás
jog behozására ; •— egyik kérelem  panaszt lesz, mikép líosz m e
gyében egy választó az ellenpárttól az által m ellőztelett el, hogy 
m egrészegilteték; egy másik Lambethből hathatós rendszabályok
hoz nyúlást javasol a’ lordok háza ellen, melly a’ leghasznosabb 
rendszabályokat is dugába dönti. —  E rre  lí. inglis a’ rabszolga- 
kereskedést hozó szóba. A’ külső ügyek statustitoknoka figyelmét e ’ 
kereskedésnek főleg .Brazíliában igen nagy kiterjedtére fordító, hol 
l&üíiik évben 103 hajó készíttetők föl e ’ czélra, 's egész társaságok 
űzik ezen ocsmány kereskedést. Palm erston azt válaszold, hogy utób
bi években alkudozások forgottak fen a’ porlugáli korm ánnyal, 
mellyek czélja volt, hogy angol hajóknak az (S panyolországra néz
ve m ár fenálló) átkutatás-jog, a’ porlugáli hajók iránt is m egsze
reztessék. Azonban a’ szerződés megkötése az Í8 3 0 b an  bekövetke
zett kabinelváltozás által Portugálban ineggáloltaték. Egyébiránt a’ 
porlugáli kormány igen rajta van, hogy e ’ kereskedésnek véget 
vessen, ’s e ’ czélbul már súlyos büntetésü törvényeket bocsáta közt e. 
Azonban bér mikép ügyeLezik is mind a’porlugáli, mind a’ brazíliai 
kormány e’ kereskedést megszüntetni, ezen törekvések részint ma
gányos érdekek, részint az alsóbb tisztviselők restelkedése által 
egészen meggátoltatnak, ileményli azonban, hogy Portugáliái is a’ 
spanyolországi szerződéshez hasonló fog rövid idő múlva köttetni. 
A’ legnagyobb gonosztetteket azonban nem portugali, hanem spa
nyol, brazíliai 's egyéb rabszolgakereskedők követik el. Nem rég  
kapott tudósítást, mi szerint egy rabszolgahajó födözelén 2 0 0  —  
3 0 0  fekete, mintegy 2 lábnyi magos térbe vala bezsúfolva. Ezen 
kereskedés elnyomására semmi sem volna olly hathatós, mint olly 
szerződések , mellyeknél fogva Anglia a’ rabszolga -'hajókat elfog
hatná, ’s elronthatná. Örvendve jelenti, hogy e’ tekintetben Mexi- 
coval ’s Xápolylyal is megkezdvék az alkudozások. Thompson ez 
redes, ki előbb kormányzó volt S ierra Leonaban, azon nézetét fe
jező ki, mikép a’ rabszolgakereskedés m egszüntetésére gőzhajókat 
köllene állomásozlatni S ierra Leone körü l, mellyek az afrikai par
tokat folyvást ostrom zár alatt tartanák. A ’ dolognak az által sza
kadt vége, hogy sir it. Inglis megköszönő Palmerston lord m eg
nyugtató fölvilágításit. —  Végezetül üundas kapitány indítványt 
lön biztosság-kinevezésre, melly a’ tengeri-tisztek állását megvizs
gálja a’ nyugpénz követelés miatt. Codrington admiral támogató az 
indítványt, ’s névszerint csudálkozását fejező ki azon, hogy W el
lington hg az ország öt révének kormány zója lehe', anélkül, hogy a’ 
tengeri osztályban valaha szolgált volna. —  Az indítványt 21 szó
val 19 ellen elfogadók. — A’ protestáns egyesület fölirásl bocsá
ta az egyesült ország népéhez, mellyben azt mondja, hogy a’ ki
rályné székfoglalása alkalmával a’ királyszéket olly ministerektől 
találta körülvéve, kik a’ protestáns vallásnak egyik súlyosabb csa
pást a’ másik után adók, és egyszersmind panaszkodnak, hogy a ’ 
katholikusok bebocsátása a’ parliamentbe nagy ártalom a’ protestan- 
tism usra nézve. Ezen utóbbi tekintetben a’ Courier arra emlékez
te t, hogy hiszen tory-minislerium volt az, még pedig Wellington 
herczegé, melly a’ katholikusok fölszabadítását kivítta. —

Julius 7én mind a’ felső mind az alsóház ülést ta r ta , hogy 
néhány törvényjavaslat előmozdittaszék. A’ felsőházban többi közt a’ 
kormányság-törvényjavaslat elfogadtalék. —  E rre  mind a’ két ház 
julius lO ig elhalasztá ü léseit, minthogy következő napon úgymint 
jul. 8 á n , a’ király eltakarítása fogott végbemenni.

Minthogy a’ királyi tem etés csak julius 8 á n , este 9 órakor 
fogott véghez m enni, a’ londoni lapok e’ napról természetesen még 
nem közölhetik annak leírását. Töméntelen embersokaság özönlött 
m ár több nap óta W indsor felé, kocsin, lóháton, ’s gyalog , hova 
julius 8kán délután valamennyi kabinet-minister is k im ent, miután 
Kensington palotában tanácsot tartottak. Julius Okán lö ó rak o r est
ve tétetett át ő felsége IV Vilmos király holtteste a’ „fehér szobá
ból“ a’ W aterloo-szobába, koporsóban közszem léletre. A’ közönség 
tolongása a’ következett napon reggeli 1 Dórától fogva délutáni 4  ó- 
ráig határtalan vala. A ’ Times egyik levelezője következő rajzolat
ját adja e’ látványnak: „Conyngham marquis udvarisága által egy 
belépti jegyet nyertem  a’ kastély status-szobáiba, azon utón, melly 
közönségesen csak a’ nemesség részire szokott fentartatni; —  így 
én az egész ünnepélyt láthatóin, anélkül, hogy a’ tolongásnak ki 
leltein volna téve. En, más hasonlóan kiváltságoltaki*d, a’ York- és 
Lancaster-tornyok kapuján bocsáttatám b e , melly a’ harangtorony 
felé vezet; itt a’ kastély lépesőzeiére jö ttem , melly a’ fölmenők 
’s lejövök számára ketté volt osztva. —  Innen jobbra fordultunk, 
’s három egymásra következő keskeny lépcsőn, mellyek ezüst 
falgyertyatartókban viaszgyertyával gyöngén valónak világítva, fe
ketén bevont falak mellett elhaladónk, s fölmenénk a’ hangászkar- 
zatra , honnan legelsőben is a’ királyi koporsó t, és az azt kör
nyező halotti diszletet pillantok meg. —  Menetünkön semmi sem 
készile el benőinket illy tekintetre. A ’ kastély kapujánál három vagy 
négy yeoman állott az őrségből, szinte annyi jegyszedő úr, (gént 
leman ushers), ’s néhány londoni rendőrszolga; a’ folyosókon a’ 
legmélyebb csend uralkodék, ’s a’ fejdelmi pompa és nagyság min
den jele vagy el vala útból tévé , vagy elfödve. Most azonban n’ 
karzatról nézve következő látvány mulatá m ag á t: egy vörös bíbor 
inenyezet (baldachin) czinjerpaizsokkal gazdagon kidiszítve em elke
dők egy pompaleljes koporsó fölött , mellynek egyedül felső ’s a l
só czifrázati valónak láthatók. Egyébb részei bársony szemfödéllel 
valónak eltakarva, meliyet szinte királyi czimerpaizsok ékesitének. 
A’ gyász-leplen két nagy bíborvörös bársony vánkoson nyugvék az 
egyesült ország birodalmi (imperial) ’s liannovera királyi koronája ; az 
első a’ koporsó felső a’ második alsó részinél. A’ menyezet m agos
ságáról Anglia királyi zászlója lobogott le a’ koporsóra. Fölül a’ 
gyászalkotmányon egy nagy halotti vért (hatchment) ötlék szembe.—  
A ’ koporsó mindkét oldalán három drága müvú gyertyalartó em el
kedők iszonyú nagyságú viasz gyertyákkal, mellyek világa teljes 
ragyogással tüntető ki a’ két officers at arms pompás fegyverruhá
ját, kik mint kőszobrok mozdulatlan állottak a’ koporsó lábánál ’s a’ 
boldogult fölség négy gentleman - usherje nyalka egyenruháját, 
kik kelténkéit állottak a’ koporsó oldalain. A’ halott fejénél egy fekete 
bársonnyal bevont széken egy lord of the bedchamber ült rangjához illő 
drága gyászköntösben. Byron lord (a’ költő m ellékrokona, ’s pe- 
erméltósága örököse) viselte épen e’ komoly tisztséget. Mind a’ két 
oldalon, de valamivel lejebb, ült két kamrás (grooms of the bed
chamber). Hozzájuk legközelébb állott, a’ koporsó hosszában, bá
rom officers-at-arms , hat zászlót tartva ; legelői az unió és Sz. 
György zászlóját, ezek mögött Skótzia s írlandéjit, végre flannove- 
ra és Braunschweig zászlójit. Legszélrül mindkét oldalon négy 
őrségi yeoman állott, fátyollal bevont de le nem hajtott kelevézzel. E’ 
látvány a’ szoba közepén vala, mellynek Ja iáit fekete díszletek éke- 
siték, ’s kétágú ezüst gyertyatartókkom or fényt terjesztőnek fölöttük. 
Felülről lenézve e’ különféle alakok, zászlók, ’s heraldikai pompa 
vegyülete, ’s csoportozata, a’ vakító világ m iatt, sokat veszte e- 
gész hatásából, de azért a’ benyomás m ég is mindisr nagyszerű 
volt, ’s azon személyek csöndé s mozdulatlansága, kik e’ gyász 
únnnepélyt képezni seg ítők , sajálszerü ellentétet szültek az újság- 
vályúsak mozgó sokaságához , kik lassan és hallgatva, de élénk 
pillantással haladtak el a’ királyi koporsó m ellett.“ —  A ’ közön
ség a’ legpéldásabb üledéket tartá m eg , noha a’ bejutás senkitől 
sem lagadtaték meg. —  Minden jövő m ély gyászba vala öltözve ; 
W indsor utezáji tömve voltak kocsikkal, a’ házak vendégekkel, ’s 
a’ magosabban fekvő kastélyhoz vezető út tolongó emberlöme- 
o-ekkel. —  Valamint W indsorban, úgy Londonban, ’s a’ tömérdek 
külvárosban is valamennyi bolt be volt csukva, és számos m agá
nyos ház ablakai bevonva, mint a’ király halálnapján. —  A’ M or
ning Chronicleban nevezetes czikkely jelent meg, melly a’ közös 
slalusjog elveiből indulván ki, bebizonyítja, hogy Cumberland hg, 
mint a’ britt korona alattvalója, a’ parliament engedelme nélkül 
idegen ország királyszékét el nem foglalható ; m ert előbb a’ par
liament által alattvalói kötelességei alul kelle feloldoztatnia.

Az ifjú királynénál beszélik , mikép első cselekvése v o lt, 
hogy érzékeny szánakozó levelet irt Adelaide özvegy királynéhoz, 
meliyet maga össze is hajlott, e’ czimzetet írván rá : „ 0  fölségének 
a’ királynénak“ . —• Midőn valaki azon észrevételt tette, hogy a’ felírás 
helytelen, m ivel: ő fölsége az „özvegy“ királynénak, kellene annak 
szólnia, azt fe le ié: 0  felsége m eginásult czime nem isméretlen u- 
gyan előttem, de én nem akarok első lenn i, ki őt arra emlékez
tessem “ . —

Anglia csudálásra méltó gyorsasággal keríti körül magát 
v a s ú i - hálóval. London, Birmingham, Liverpool és Manchester, négy 
legfontosabb város közt a’ legrövidebb, ’s legkényelmesebb össze
kötés van fölállítva. Londonbul Liverpoolba, az ország délkeleti 
pontjától éjnymgoti pontjáig, tizenkét óra alatt juthatni. Vsaiéban szép 
haladás. (Annyi idő alatt mi is eljutunk a’ szomszéd faluig.)
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A’ brigthoni királyiak IV. György király oily sajátszerü Íz

lésben épített kedvencz lakhelye, mint állítják, el fog adatni, ’s az
után hihetőleg lerontatni, hogy helyére hasznos épület emeltessék; 
m ert e’ palota nem korona-tulajdon, hanem IV György saját m agá
nyos pénzéből épült, ’s IV Vilmos csak a’ rajta fekvő bér és egyéb 
terhek viselése mellett használá, mellyek kifizetése végett most 
az eladás történik.

Az Atlas szerint a’ Cast - India - House múzeuma néhány nap 
előtt igen nagy ’s becses szállitványt kapott a’ bombayi kormány- 
tul keletindiai régiségekben, melly 7 0 0 0  számbul áll, nagy részint 
(bactrianai, hindu - scythai, és hyndostani) m etszések és pénzekben, 
Masson gyűjteményéből.

Egy londoni órás örökmozgonyu érát ajándékoza a’ király
nénak , szón kívánattal, hogy uralkodása is addig tartson.

F R A N C  Z 1 A 0 R S Z Á G .
A’ M essager, melly mindjárt eleinte azt állítá, hogy Clau- 

zel marsallal a’ spanyol kormányzóné seregei fölötti parancsnok
ság elvállalása iránt megkezdett alkudozások sükeretlenek fognak 
lenni , e ’ dologról julius 9ki lapjában következő érdekes részlete
ket közöl: ,.Az alkudozás Clauzel marsallal most valódi értékére 
látszik leszállí'ottnak. Úgy látszik, nem annyira Spanyolország zen- 
dőlési kormánya megszabadításáról van szó a’ marsai katonai észte
hetségei által, mint inkább pénzügyi szemléletről. Aquado ur te te
mes pénzzel tartozik a’ spanyol kincstárnak , mellyeket már régóta 
hasztalan követelnek ra jta ; most azt Ígérték neki, hogy e ’ követ
léseket elengedik, ha arra alkalmazza hitelét, hogy a’ csarnoknép 
együgyüségétöl még vagy néhány milliói ki lehessen csalni azon 
számoshoz, melly már a’ spanyol pénzügyi kezelésben elsikkadt. 
A ’ királyné kormánya kétségbeesett állapotánál, a’ hitelezőkre néz
ve némi álképére volna szükség a’ biztosiléknak. D. herczeg , a’ 
szemlélkedők (speculansok) biztosságának egyik tagja, megigéré, 
hogy e’ biztosítékot a’ franeziák királyától ki fogja eszközleni. Azonban 
minden ékesszólása hasztalan volt. Anglia ugyan kevésbé aggódott 
volna, ’s Gubáért biztosított volna kölcsönt; ámde az amerikaiak a’ 
fönálló szerződések erejénél fogva nem akarák m egengedni, hogy 
az Angolok e ’ gyarmat viszonyaiba bármi szin alatt is beavatkozza
nak ; a’gyarmatnak vagy spanyolnak, vagy függetlennek kelle lennie. 
E ’ zavarban Francziaország marsalljára ’s egy beavatkozási sereg
re gondoltak. —  Campuzano ur magára vállalá, hogy a’ marsallnak 
Christina kedvezését, tiszteletét, ’s rendszalagokat fog kieszközleni, 
Aquado ur pedig a’ költséget e’ közös vállalatra a’ közönségtől ki
csalni. De a’ kastélyban minden felsült. Clauzel marsall engedelmet 
kért 555,000 embernyi sereg- alkotásra; de, mint mondják, kemény 
kifejezésekkel utasíttaték el. —

A’ Nouvelle következőknek állítja azon föltéteket, mellyek 
Clauzel marsainak a’ franczia-spanyol seregek főparancsnoksága elválla
lásáért ajáiltattak: Elsőben is spanyol grande rangjára fogott volna 
emeltetni Alcadiai herczeg czimével, és 5550,000 frankos elószülötl- 
ségi birtokot (majorátust), azután pedig mint főtábornok 5550,000 
frank fizetést fogott volna kapni. —

Egy Oránból, Ejszakafrikában, junius 18ról költ levél sze
rint Bugeaud tábornok Arzew  és Mostaganem felé m entében 14én 
Abd-el Kádertől levelet vett, mellyben ez egyenesen megliltá ne
ki, a’ Maktán, Arzewen túl, átlépni, mivel a’ szerződés m ég nincsen 
jóváhagyva. A’ jóváhagyás Parisban 15én történt, ’»am a’ fo lyam é’ 
szerződés által a’ franczia birtok határjául van kitűzve. Bugeaud tá
bornok igen csudálkozék ugyan az emir rósz bánásmódján, de paran
csának engedve Mostaganemet nem érinté, ’s itián  ismét Oranba 
visszatért. —  E z eseményből kitetszik, hogy nem az egész part
vonal marad a’ franeziák kezei közt, ’s hogy az összekötés Algierral 
csak a’ tengeren át történhetik. M ég azt is hírlik, hogy Deni-Amer 
törzsbül azon emberek, kik az oráni piaczot akarák élelem - szerek
kel meglátogatni, útközben az emir híveitől megiámadiatván, r é 
szint elszéledtek, részint levágattak. A’ békeszerződés álültotl m eg
sértése Abd-el-Kader résziről, mellynek híre szárnyalt Parisban, 
m ég mindeddig nem valósult.

A’ M essagerben olvashatni: „Tegnap (7) estve azon hir szál- 
longa , hogy Oran tartományban az ellenségeskedések ismét elkez
dődlek , minthogy Abd-el-hader ama’ Bugeaud tábornok által nyert, 
nyomoré szerződést már megszegte. Ha e’ hir valósul, akkor az a’ 
ministeriumra nagy felelősséget vonna, melly felelősség azután he
lyesebben meg nem oldathatnék, mint a’ pairszék Ítélete állal. —  
A ’ tafnai sánezok és a’ tlemzeni föllegvár átengedése teltleg nem 
volna egyéb , mint m egerősített helyeknek háború idején az e l
lenség kezébe játszása.“ —  E ’ hirt a’ többi újság is említi. —

Orleans hg folyvást a’ főváros jelességei mutogatásával mu- 
la'ja nejét. E ’ napokban a’ követház palotáját látogatók meg együtt. Az 
elnök, ’s a’ tisztviselők a’ nagy lépcsőzet alján fogadák ő kir. ma
gosságokat. A’ Lajos - Fülöp - teremben a’ király remek szobrát nézék 
m eg, Bailly, Mirabeau ’s Foix szobrai mellett. A’ mintegy 0 0 ,0 0 0  
kötetnyi könyvtárban Bailly ’s Rousseau becses kéziralit mutogaták 
nekik. Az ülésteremben Delaborde , fogalmat akarván adni a’ hgné- 
nek a’ szónokok hatásáról, a’ szószékre lépe, ’s a’ magos vendégek 
ügyes szellemteljes rögtönzést hallanak azon föladás fölött, mikép 
Orleans herezegnő napról napra mindinkább francziává lesz. A ’ megle
hetős számú követek bemutaltaták m agokat, ’s kiállónak:,,Igen jól I 
Igen jó l!“ Kár, mondá a’ hg, hogy nincs jelen gyorsíró : megmond

hatná, mikép a’ szónok több társától szerencsekfvSnást nyert. A* 
kövelházból a’ királyi sajtó - intézetbe mentek. Legközelebb pedig majd 
a’ tőzsér - csarnokot és a’ kereskedői törvényszéket fogják m eglá
togatni. —

Hugo Victort a’ becsületrend tisztévé, Dumas Sándor pe
dig ugyanazon rend vitézévé nevezé a’ király.

Ugyan ó több jeles idegent is nevezett becsület - rendi vitéz
nek, többi közt Humboldt Sándor bárót, és Pückler -  Moskau hget,

A* franczia sereg  16 .3 9 7 . tisztéből hét mostani rangját a 
respublica alatt, 4355 a’ császárság alatt, 55450 a’ restauratio al.dk 
’s csak 1 3 ,8 0 8  Lajos Fülöp alatt kapta. —

A’ I’ Europe legitimista lap azon hírt köfié, hogy a’ cholera 
kiütött Parisban. E’ hir alaptalan. —

O L A S Z O R S Z Á G .
E gy irás Romából az Alig. Ztungban már előbb említett né

mi czivódást, melly olt porlugaliak közt történt. Most ezen e se 
ményt következőleg adja elő a’ hannoverai újság: „R om a, junius 
551. A’ St. Antonio di Padova czimü porlugáli egyház junius 13án 
valamelly évnapot ülle meg. Don Miguel panaszkodék, hogy ez 
ünnepélyre meg nem hívták. E rre jelenteték neki, mikép ezen egy
ház testületé őt Lusitania urának soha el nem ism erte , azért is 
szem élye meghívását helytelennek tartó. Az ünnep utáni esten d. 
Maria ügyviselője egy kocsiban ezen egyházhoz jö t t , hogy bizo
nyos portugálit magával vigyen, ki ezen egyháznak elöljárója, ’s 
ki a’ szomszédbózban lakik. Azon pillanatban, midőn az ügy vise
lő a’ kocsiból kilép, megrohanja őt négy isméretlen. Lárma tárnod; 
az egyház elöljárója pisztolyokkal elősiet, s’ a’ dolog élénk tusára 
kel, mellyben a’ beburkoltak egyike megsebesül. A’rendőrök előtó
dulnak , de minthogy a’ hely a tusakodóknak kettős menekhelyet 
nyujta , t. i. vallásost az egyház részérő l, és politikait az idegen 
nemzetbeli követségi lakhely részéről, csak henye nézőji marad
tak a’ tusának. Végre a’ megtómodók futásnak eredtek, ’s üldöző- 
iktül meg is szabadultak. Mint mondják, d. Miguel palotájába meneked- 
tek. Hogy ók portugaliak , semmi kétséget nem szenved. „11 resto 
lo canta 1’ organo“ (A’ többit az orgona is elénekli) szokta a’ ro 
mai mondani, midőn valamelly magában világos dolgot tovább fej
tegetni nem akar.

Nápolyi levél szerint jun. 2  7 "ül, a’ Vesuv jun 2 4  ’s 25ik 
közti éjen lángokat szóra légbe ; de sem e’ tünem ény, sem a’ 7 
fokkal hüvesült lé g , nem valónak eddig képesek a’ cholera puszli- 
tásit korlátozni. Naponkint 4 0 0  em ber lesz áldozatja dühének. Sok 
főrendü is megholt a’ korlátlanul dúló nyavalyában. H iteles számí
tás szerin t, april 13tól mostig már lO ezer em ber hullott el.

E L E G Y H I R.
Insterburgban (Prussziában) igen csekély számú katholika 

község létez, mellyet a’ közel Urankowskibul évenkint néhányszor 
jőni szokott papok vigasztalók isteni tisztelettel, a’városhóz ü lés-ter
mében. 183öben  az insterburgi ’s közel vidéki reformata község , 
egyházuk százados ünnepét üllvén, annak használatát katholikus pol- 
gártásiknak is megengedni határozók, mi ez’ évi april 27 ikén már má
sodszor csakugyan m ég is történt. Hasonló történt Steinkunzendorf- 
ban (Sziléziában) is, hol kalholikusok, szegény sorsú ágostai vallásu 
polgórtársiknak minden hónapban megengedék egyházuk egyszeri 
használatát.

Madridi lapok szerint egy káplár a’ királyné ezredéből fiat 
szült. Egy leány t. i. nem akarván kedveséiül megválni, hadszol
gálatba lépett, ’s a’ mondigoriai ütközetben olly vitézül viselé magát, 
hogy az ezredes káplárrá nevezé, mi után nem sokára egészséges 
njonczal szaporító ezredét.

Portlandban Oorsetsh reban Lane kőbányáiban egy özönviz 
előtti barlangra akadtak, tele orozlán, hiaena , tig ris , ökör, sza r
vas ’s egyéb állat csontjaival. A’ csontok többnyire m ég igen jó 
állapotban vannak, ’s a’ weymouthi múzeumban láthatók.

M ajkúidban legközelébb egy ö té v e s  gyerm ek nagy hegedű- 
hangversenyt adott.

Labourdonnaye hires sakkozó most fogadásbul egy vakkal, 
tábla n é lk ü l, csupán fejébül sakkozand.
G A B O N A Á R .  Vidéki városink piacain; pozs. mérője váltó gar.
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F O G L A L A T :  Magyar- és Erdélyország (kinevezés; Torna megye főispán-iktatási ünnepélye; országgyűlési munkálatok Erdélyben; Zala megyei \s budapesti légtü- 
nemény; bajai tudósítás; ürüitség a’ tereziai lovagintézetben; közlekedési gyarapulás ; gőzösink jövő hónapi pályája; előléptetések a’ kir. hadseregnél; Gruszl f; 
mngv. tud. társ.) Spanyolország (cortesgyülési munkálatok; d. Carlos Ehren átköltöztének hire Madridban ; az igazg királyné élete elleni morénv; ministerségi 
cselszövényck ; az ernanii katonalázadás részlete i, egyéb katonai lázongások; had hírek.) Anglia (a’ király eltakarításának ünnepélye; Es/.terházy hg a' bath 
rend n. keresztese lön; elegy.) Francziaország (Abd-el-Kadcrrcli szerződés; uj pokolcrőmii, Hugo Victor megtiszteltetése ’s a’ t.) Amerika. Elegyhir. Gabonaár. 
Pénzkelet. Duna vízállás.

M A G Y A  R- és E K G  K L Y O H S Z Á G .
Ő cs. kir. fölsége Károlyi Lajos g ró fo t, a’ Csongrad megyei 

főispáni helyettesi hivataltól saját kertére fölmenteni, ’s f. észt. máj. 
1 Ski határzatában Tajnay János kir. tanácsnokot ’s Bars megyei ed
digi első alispánt, azon megye főispáni helyettesévé; továbbá Stolz 
A uguszt beszterczebányai olvasztó hivatali ellenőrt, a ’ zarnoviczi 
ezüst-olvasztó házhoz tiszttartóvá nevezni; ’s Deczett József besz- 
lerczebányai erdőmeslert nyugalmazni méltóztatott.

N. S z e b e n , jul. í Bikán. F. b. 8án ’s 11 én tartott 45- ’s 46ik 
országos ülésen, a’ jelöltekül választottak névjegyzékét kalauzolandó 
felírás fölötti viták bevégezte után, annak szerkesztése egyik ité- 
lőm esterre bizaték ; kinek fölirás - terve a’ jul. 1 3ki 47ik országos 
ülésen fölolvastatván, köziratra bocsáttaték ; hogy pedig fölötte a’ 
JUlek előlegesen tanácskozhassanak nemzeti gyülésikben, jul. 14én  
orsz. ülés nem volt. —

Jul. lilén  ünnepié Torna m egye jeles műveltségű főispánjának 
Marich Dávid István cs. aranykulcsosnak főispáni székébe iktatását. 
Az ezt m egelőzött nap Rozsnyón másod alispán Bárczay József ve
zérlete alatt fényes küldöttség üdvözlé a’ hivatalba vezetendőt. Ud- 
varnoknál diszes egyenöltözelben a’ megyei lovas nem esség b.Geramb
n. huszárezredének hadfogadó csapatja, ’s Hohenzollern Hechingen 
hg könnyű lovas ezredének egy osztálya ’shangászkara fogadá, melly 
két nemzeti bandával váltva hangoztatá örömzenéjét. Beérkezvén T or
nára, a’ megyei nem esség felk’fcéré őt szállására a’grófi kastélyba, hol 
neki hat m egye ’s egy királyi város követsége lisztelkedék. M ás
nap Scitovszky János rozsnyói püspök tartó a’ Yeni Sanctet. A’ tem- 
plomhul a’ megye terem ébe sietett a’ sokaság , hol a’ főispán ur 
hivat, esküjét le tévé. .Azután ékes m agyar beszédet ta r ta , melly 
a’ jelenvoltak sziveit bensőleg m eghatá.E rre Komjá hy Sám uel főjegy
ző nagy tudománynyal kidolgozott szavazattal felelt. —  Következett 
számos táblabiró kinevezése, ’s az egészet ünnepélyes 5 0 0 . sze
m élyre gazdagon és ritka lény nyel készült lakoma vége zé ; közben- 
közben a’ szokott áldomásokat számtalan m ozsár durranat követé.

Z  a l a  v á r m e g y e .  Sz. Grott mvárosában f. h. 1 Okén kü
lönös légtünemény mutatkozék. —  Az égbolt tiszta v o lt , ’s csak 
néhány csekély szakadozott fölhő boritá, mellyek közt a’ hold és csil
lagok tiszta fényben ragyogtak, ’s Zala folyam éjszakrul délnek fek
vő egyik kellemes völgyét tündérileg világosítók m eg , midőn esti 
1 i órakor a’ várost különös szépségű szokatlan világosság boritá 
e l ,  ’s a’ sz. egyház irányában egy 2 0  ölnyi hosszú tüzes rúd eresz- 
kedék a’ fölhőkbül az uradalmi ló-istálók felé a’ piacz közepére. A ’ 
rúdnak felső végéből szakadozni látszék a’ tűz; ellenben alsó végé
ből, melly m integy 1 őölnyire lehete a’ földtől, különös fényű szép 
csillag ereszkedett a’ földre, mellynek lebukta után mind ez mind 
az em lített tüzes rúd, mind pedig azon különös szép világosság eltűnt. 
K’ rendkívüli tüneményt 9percz múlva nagy durranás, az álgyudur- 
ranáshoz hasonló , ezt pedig ismét 4 — 5 perez után tompa m orgá
sa rázkódás követé , mellyre az em eletes házak ablakai is m egren
dültek. Az  égbolt ezentúl is elébbi derültségében m aradt, ’s a’hold 
egész éjjel rendesen világba.

Ugyan ez nap,  de korábbi esti órában, t. i. 8  ’s 9 között 
Budapesten is kellemes lég tünemény vala látható, melly délkeleti 
irányban mintegy 8 öl kiterjedtségü volt ’s némileg az éjszaki fény
hez hasonlíta , melly azonban gyors elenyészte miatt csak néhány 
perczig nyujthata élvet az illy látványban gyönyörködőknek.

B a j a ,  jul. lilikén. A ratásunkat a’ folytonos hűvös esőzés jóval 
elkésteté , s szénánkban is sok kárt okoza, részint megfekelitvén, 
részint elrothaszlván azt; az árpa zsirosb földben m eg d ő lt’s rósz 
szem et adott, a’ búza 's zab ellenben igen szép reménynyel kecseg
tet. Hepczénk is jól kezde mutatkozni, de utóbb a’ sok esőtől el- 
silányult ’s jobbadán csak szalmával julalmazá a' szorgalmas term esztő 
fáradságát. .Szőlőink igen közép zerü áldást ígérnek , ’s a’ gyüm öl
csök közül is csak cseresznye term ett bőségben. A’ selyem - tenyész
tők is rósz jutalm át vevék szorgalmuknak, valamint szinte a’ juh- 
tenyészlők, kik egy pár juhtól két fonttal kapának kevesebb gyap
jú t mint egyébkor, a’ bárányok pedig tüdővészben hullongnak, mi 
csupán a’ lég ártalmas változékonyságának tulajdonitható. Pest megyei 
szomszédinknak igen sok kárt tőn a’ vizár legelőikben ’s vetésikben,.
’s marháikat magasb állású helyekre valónak kénytelenek hajtatni. 
Általánosan véve, vidékünkön ez évben leginkább boldogultak a’ 
tóhalászat bérlő ji, ’s azok, kik szőllővenyigét vagy fákat ültetőnek. 
Magdolna napi vásárunk igen néptelen volt, ’s kelete semminek, 
csupán rósz gabancsokat keresőnek gabona-nyomtatásra. Egyébiránt 
bizoll ökör párja 2 8 0 ,  tehéné 2 0 0 ,  járm as ököré 1 9 0 ,  1 4 0 ,  
1 ^ 0 ,  hízott disznóé 8 5 ,  soványé 5 0 ,  egy mázsa fejér viasz 300 ,

sárga 2 0 0 ,  méz 4 3 ,  kender 3 0 ,  zsir 6 0 ,  szabnia 5 0 ,  repeze- 
olaj 2 5 ,  ’s gyertya 6 0  váltó forinton kelt. —  Jul. 15én lövész
intézetünkben gyertyavilág mellett fényes lövészi mulatság adaték, 
igen számos vendég jelenlétében. A’ tánczvigalom, lakoma, lődözés, 
’s a’ t. hajnalig tartott. —-

A ’ bécsi cs. kir. tereziai lovag-intézetben egy magyar alapit- 
ványu hely megürülvén, arra f. esztendei aug. végéig fogadhatók el 
az illető folyamodások a’ m. kir. helytartó tanácsnál. Szükség, hogy 
a’ folyamodó Iső  vagy 2ik diák iskolára legyen alkalmas, a’ német 
nyelvet valamennyire értse, ’s folyamodásában nyilványitsa: kész e az 
évenkinti apróbb költségek pótlására 200pgő  forintot fizetni?

Anglia vasut-hálóval keríti körül m agát, hazánk, ezt még 
nem tehetvén, gyorsszekerezéssel törekszik városit egymással kapcso
latba hozni, mennyire t. i. azt útjaink engedik. E ’gyorsszekerezés már 
szép folyamaiba jö tt N. Szeben és K olosvár, Kolosvár és Nagy
várad , Nagyvárad és P e s t , E perjes, Kassa ’s P e s t, és P e s t ’s F ü 
red k ö z t, innen egészen a’ tengerm ellékig terjedendő, a’ sok közép- 
állomást nem is említvén. Mennyi hasznot áraszt a’ hazára e vál
lalatok összesége iparfejlés ’s kereskedési tekintetben, részletesen 
tagolgalni fölösleges, m ert azt könnyen képzelhetni, ha m eggon
doljuk, mennyi bajjal ’s késkedéssel vala eddig hazánkban minden 
szállítási vagy csak egyes utazási vállalat is összekötve, költséges voltát 
számba sem vevén. F. h. lOkán ismét tágula hatásköre ez intézet
nek, reggeli 6órakor Székes-Fejérvár, Veszprém, Keszthely, Nagy- 
Kanizsa ’s Varasd felé Zágrábba indítván egyik uj födeles kocsiját. 
Minden héten k é tsze r, vasárnap ’s szerdán, induland illy kocsi Pest- 
rül Z ágrábba, ’s ugyanazon napokon onnan Pestre. A ’ kocsik ké
nyelmesek ’s hat szem élyre készilvék , tart pedig az utazás csak 
három napig. —

G ő z ö s i n k  jövő augusztusban következő renddel járand- 
ják szokott pályájukat: „M aria-Anna 4 6 0  lóere jü , kapitánya: Rau 
H. J., pályája később fog m eghatározlatni; „Á rpád“ kapitánya Hölz- 
ken U., Bécsbül Pozsonyba ’s P estre  egy nap alatt 1. 7 .1 3 .  2 0  és 
2 7 é n ; P estrü l P o zso n y b a’s Bécsbe : 3. 9. 1 5 . ’s 2 2 k én ; „N ádor“ 
Bécsbül P ozsonyba’s P estre  egy nap alatt: 3. 9. 16. 23 . ’s 30án  ; 
P es tiü l Pozsonyba ’s Bécsbe : 5. 12. 19. ’s 2 6 án ; „Z ríny i“ P est
rül Zimonba ’s Drenkovára: 4. 17. ’s 3 lé n ;  Drenkovárul Zim onba: 
8 ’s 2 2 é n :  Zimonbul P e s tre :  10. ’s 2 4 én ; „1 Ferencz“ Pestrül Zi
monba ’s Drenkovára: 1 0 .’s 24én  ; Drenkovárul Z im onba: 2. 15.
’s 2 9 én ; Zimonbul P es tre : 4. 17. ’s 3 I én ; „ A rgó“ Skela-GIado- 
vórul G alaczra: 3. 16. ’s 3 0 k á n ’s Galaczrul Skela-Gladovára : 8.
’s 21 kén; „Pannónia“ Skeía-Gradovárul G alaczra: —  Galaczrul Ske- 
la-Gladovára : Í j é n —  ; „M aria Dorothea“ Galaczrul Konstantiné- 
polyba: 1. ’s 2 lkán , Konstantinápolybul Galaczra: 16. ’s 30án ; V 
„Ferdinand“ Konstantinápolybul Trapezunlba: 4. ’s 18ikán, Trape- 
zuntból Konstantinápolyba: bizonytalan; „M etternich K elem enh"“ 
Konstantinápolybul S m yrnába, ’s Smyrnábul Konstantinápolyba : 
hetenkint egyszer.

Változások a’ cs. kir. hadseregnél. Pausch Károly lovag* 
altábornagy másod tulajdonosa lett a’ 16 sz. gyalog ezrednek, ’s 
W aldstaetten György b. tábornok, másod tulajdonosa a’ császár- 
vadászezrednek. E lőléptettek; alezredesekből ezredesekké: Harsch 
Ferdinand b . , Richter 14  sz. gyal. ezredlül Fürstenw ärther b. 5 6  
sz. gyak ezredhez; Simbschen Ferdinand b . , János fhg. 1 sz. vasas 
ezredtül szavoyi 5 sz. vasas ezredhez; Pfanzeller K ároly , Rainer 
főherczeg 11 szám gyalog ezredtül ugyanazon ezredben ; ’s Moulho- 
land Péter, Károly fhg 3 sz. gyal. ezredtül, Collner b. 4 8  sz. gyai. 
ezredhez; örnagyokbul alezredesekké: Täuber Jó zse f, Fürsten- 
w ärth er b. 56  sz. gyal. ezred tü l; Negroni Ján o s , Rainer fhg 11 
sz. gyal. ezredlül; Stipsicz József b . , János fhg í sz. vasas ez red 
tő l, mind az ezrednél; Ullrich F e re n cz , a’ becs - újvárosi katona
intézetnél tanító, M áriássy b. 37 . sz. gyalog ezredtül, Richter 14  
sz. gyal. ezredhez; ’s W engerszky Eduard g r .,  gianátos zászlóalj 
parancsnoka, Haugwicz gr. 3 8  sz. gyal. ezred tü l, Károly fug 3 sz. 
gyal. ezredhez; —  kapitányokbulőrnagyokká: FastiglioneA uguszt 
g r . , Fürsten w ärther b. 56  sz. gyal. ez red tü l; Baczynszky Károly 
b . , Károly - Ferdinand fhg 5 i sz. gyal. ez red tü l; >! illanó. ich János, 
Benczúr 3 4  sz. gyal. ezred tü l, mind az ezrednél, Som bory Sán
dor, szavoyi 5 sz. vasas ezredtül, János fhg 1 sz. vasas ez red h ez; 
és Schönberger János , a’ pattantyús - tártól, az alsó - ausztriai őr- 
pattanyus kerülethez, főpattantyuság - igazgatás melletti hivatalát 
megtartván. Jakab Ferencz alsó - ausz.riai őrpattantyus kerületi ő r
nagy , a’ paítantyus-tár parancsnoka le t t ; Schirding Ferdinand b., K á
ro ly-Ferdinand fhg 51 sz. gyal. ezr. őrnagy, Vic orini gránátos zász
lóalj parancsnoka, ’s Gellieh A ntal, Rothkirch gr. 12 sz. gyal. e/.r. 
őrnagy , Neugebnuer gránátos zászlóalj parancsnoka. Nyugalmaz-
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iattak : W attek János, Fürstenw ärther b. 56  sz. gyal. ezr. a lezre
des; ’s következő kapitányok: W ojatschek József, Mazzuchelli gr. 
10 sz. gyal. ezr.; Raszich Jakab, a’ péterváradi 9 sz. gyal. határ- 
e z r . ; W evvera János, császár 4  sz. dzsidás ezr.; ’s Kraft Ferencz, 
líardegg Iíenrik gr. Tik számú vasas ezr., mind őrnagyi ranggal isi- 
szak F in esz t, estei Ferencz - Ferdinand fhg 3 2  sz. gyal. ezr. ezre
dese, engedelmet nyert a’ pápai nagy sz. G yörgy-rend nagyke
resztje viselhetésire. —

Gruszl Aloiz , temesvári kir. kamrai sebész f. évi jun. 19én 
meghalálozott. Kam. tud.

A’ magyar TUDÓS t a r s a s á g , a’ fenséges főherczeg Nádor-párt
fogó helybenhagyásával, n y o l c z a d i k  n a g y  g y ű l é s é t  folyó évi 
au»ustns’ 31-dikén , az igazgató tanács pedig üléseit September’ 3-dikán 
nvftandja meg. Az academiai tagok részére a’ megjelenés’ napja augus- 
stus’ 30-dika. az igazgatókra nézve S e p t e m b e r ’ 2-dika. A’ nyilványos 
vagyis közülés’ napja ’s órája a’ gyűlés’ folyamalja alatt leszen köztn- 
domásra hozva. Pesten, július’ 24. 1S37.

Az elnök’ rendeléséből 
D. S c h e d e 1 F e r e n c  z 

liloknok
S P A N Y O L O R S Z Á G .

A’ ministerek cselszövőkedése m ég folyvást tart. Úgy lát
szik Pita Pizarrot meg akarják buktatni ’s elűzni a’ m inisterség- 
bul. Mendizabal a’ jul. 3iki titkos cortesülésben, hol valódi fejet
lenség uralkodott, ismét tömérdek könnyűét hullata azonközben, mig 
őt Nunez, barcelonai pénzügy-igazgató, derekasan ostorozó. Velas
co azt is indítványba hozá, hogy a’ ministereket pörbe kell idézni, 
’s 5 tagból álló kormányzóságot nevezni k i , melly a’ koronával 
egyetértőleg valahára megszabadítsa Spanyolországot eddigi nyo- 
moruságitul ’s az azt fenyegető vér-uralkodóstul. —  5ikén, tehát 
d. Carlos Ebron átköltözte hírének Madridba érkezte u tán , mint ír
ják , nemzeti Pantheon fölállítása indítványával foglalkozék a’ cortes, 
’s azzal, hogy cortesgyülési term ők falaiba némelly szabadsági vér
tanuk p. o. Torrijos , R iego , Empecinado ’s a’ t. neveit vésessék !

Madridi, jul. 6iki tudósítás következőleg szól. Az Ebron át
költözés hire legkellemesbben lepett m eg bennünket. Illy egészen te- 
hetleneknek csakugyan nem képzeltük a’ királyné tábornokit. A ’ car- 
losiak mozgalma valóban nem rosszul volt kiszámítva. M ig Trista- 
ny M eer bárót Barcelonánál foglalatoskodtatá, addig Sebastian in- 
fans észrevétlenül az Ebrohoz siete. E gy  éjszakán 1 5 lieunyi föl
det haladtak. Ayerbe osztálynok a’ tarragonai táborbul nem gátol
ható az átmenetet 3 0 0 0  főbül álló serg év el, m ert a’ költözést Cab
rera is gyám olitá; melly végre minden xertai halászcsónakot is m eg
rendelt. Most már elvárjuk : mit leendők tábornokink, összevont had
erejükkel. O raa, Noguerassal ’s Yillapadiernával egyesülten 12ezer 
harczost vezérel; M eer báró Ayerbevel 14ezret, Borso Sezret, ’s 
Búig osztálynok 2 5 0 0 -a t;  ’s ha, mint rem ényük , néhány nap m úl
va Espartero is megérkezik 1 Oezernyi fegyveresivei Catayubba: akkor 
40ezernyi haderő lesz e g y ü tt, melly untig elegendő arra , hogy 
d. Carlos táborával szembe szálljon ’s utat mutasson neki Valencia 
vagy Cuenca felé. A rrul senki sem aggódik, hogy az ellenség fővárosun
kat megtámodandja; e’ csapatok, mellyek M anresat, Agramond, Cel- 
lent ’s Tarrasát sem voltak képesek meghóditni, alig ha merészkedő 
nek Madrid ellen fordulni. —  Ez, ’s a’ fönebbiek szerint, alaptalan
nak bizonyul ama’ hir, hogy d. Carlosnak Ebron átköltözte a’ fővá
rosban nagy rém ülést okozott, elannyira, hogy m ég a’ cortesgyülés 
is szétoszlék.

D. Carlos átmenetét az E bron mindaddig titkolák, mig csak 
leh e te , sőt midőn már a’ hir közajkakon kezde is szállongni, ki
keltek az ellen, az önmagokat ’s közönséget ámitgató lapok, ’s okos
kodásokkal igyekeztek bebizonyítni, mikép a’ dolgok így és így ál
lása mellett az egyáltalán lehetlen volt. Egyedül az Espanol m e
részlé a’ bizonyosan tudott hirt lapjaiban közzé tenni, ’s megmonda
ni őszin tén , mikép sem M eer báró , sem Oraa, sem Espartero nem 
akadályozó a’ thrónkövetelőnek Ebron átköltözlét, a’ mi valósággal 
m ár megtörtént. Ok, úgymond e’ lap, m ég csak közelítni sem akar
tak az ellenséghez ; ’s ez megmagyarázható ; m ert van egy, ’s van talán 
több áruló , kik bocsánatra érdem etlenek, ’s kik ellen a’ bosszan- 
kodás kiáltása fölhangzik. A’ thrónkövetelőnek Gataloniában sírját 
kellett volna találnia; ’s ez nem tö rtén t, ő most Madrid ellen nyo
mul , a’ polgárháború , ’s minden iszonyatosság k íséretében, mi 
őt ’s az ő nyomait követni szokta. Ki fejére szálljon a’ felelet súlya illy 
botránkoztatólag gyalázatos eset miatt? Jelölje ki a’ hadminister e’ 
büntetésre m éltót, ha azt nem akarja hogy ő essék az ellenséggel 
czimboráskodás vagy egyetértés gyanújába. Ő tanácsadója a’ koroná
nak , számoljon tehát a’ cortesnek ’s közvéleménynek. Mi haszna 
Spanyolországnak abban, hogy hadministere van, ha mégis elha- 
gyatottságban sinylik ’s mindenben szűkölködik; mi hasznunk, hogy 
hadministerrel bírunk, ha ez fegyverink győzelm ét ’s harczosink vi
tézségét használni nem tudja, ’s gátol nem képes vetni ama’ vér
folyamnak , melly Catalonia ’s Navarra dúlt vidékein ontaték. Ha a’ 
hadminister képtelen valamit foganatosítni, ha nem bir azon saját
ságokkal , mellyeket illy fő polcz megkíván, m iért hallgat m ég foly
vást a cortes ? ’s m iért vezeti a’ hadminister m ég tovább is a’ ha
di ügyeket ?

Madridban f. h. első napjaiban számos elfogatás tö rtén t, 
mellyek, mint mondják, kapcsolatban állottak a’királyné életére czél- 
zott bizonyos összeesküvés fölfödöztetésével. Ugyanis olly titkos 
hir szárnyala , hogy f. h. 2ikán rá  lőttek az igazgató k irálynéra, 
midőn palotájába visszakocsizott. A’ golyó állítólag , kocsija ablakán

röpült keresztül; a’ királyné személye azonban sértetlen maradt. 
Más közlemények ellenben az érintett elfogatásokat a’ m inisterség 
szilárd bánósmódjábul eredtteknek állítják, mi szerint t. i. azok min
den olly személyt kíméletlenül bebörtönöztetnek, ki Francziaor- 
szág g a l, ’s különösen a’ mérsékleti párttal közelebb viszonyban áll. 
Nem múlik egy nap is, hogy illyek számára a’ tömlöcz - ajtók meg 
ne nyíljanak. Legközelébb (jul. óikén) Manuel Ruiz del t e r ro , 
Isturiz ministersége alatt volt rendőrbiztossági fölügyelő került fog
ságba, minthogy némelly országhivatalos férfiak által irt leveleket 
leltek tarsolyában. Az összeesküvés m iatt, összeleg tizenegyet 
állitnak befogva lenni , mellyről egyébiránt a’ legújabb lapok sem 
közlenek semmi fölvilágitó tudósítást.

Az ernanii katonalázadás részletit következőleg írják le: 
E ’ zenebona egyáltalán nem politikai keletkezésű ’s irányzatú volt. 
E gyszerű  okát az élelmi nagy szükültségben, annak roszaságában, ’s 
a’ szokott katonai gyakorlatok mellett véghez vinni kellett erősitvényi 
munkálatok súlyos voltában kell keresni, mihez a’ némelly ezredek- 
nél kihirdetett >antanderbe indulási parancs is járult. így tö rtén t, 
hogy a’ f. h. 4iki diszlekedés alkalmával a’ princesa - ezred legény
sége közül számosán fölkiáltának : dolgozni s nem fizettetni, igen 
rósz szolgálat, ’s hogy ők errül valóban tüstint lemondanak. ’8  csak
ugyan szélyedezni is kezdőnek, ’s miután Rendon tábornok sikeret- 
lenüí igyekezett őket visszatéritni ’s engedelemre birni, előszólitá 
az infans-ezred tartalék-zászlóalját ’s parancsa teljesítésére inté 
őket, nyilványitván, hogy a’ p rincesa-ezredet, mellynek legény
sége zenebonóskodik, m egtizedeltet!; de a’ segélyül hívott ezred 
azt mondó , hogy társa ira , kiknek panasza igazságos , lőni egyál
talán nem fog. Azután a’ negyedik ezreddel álla elő Mirasol tá
bornok, mi amazokat annyira fölingerlé, hogy minden oldalrul tü 
zelni kezdtek. A’ tábornok segéde halva m aradt, Rendon tábornok 
’s egy pattantyús kapitány pedig, több altiszttel ’s közvilézzel együtt 
megsebesült. Maga Mirasol tábornok is csupán az angol pattantyus- 
ságnak köszönheté életben maradását, azáltal, hogy nála kerese véd- 
helyet. Mi n d e z  alkonyat előtt történt. Azonközben azt mondó a’ ge- 
ronai ezreden parancsnokának, 0  Donnelnek, hogy kész a’ csendet e rő 
szakosan is helyre állitni, ’s midőn a’ lázangók a’ pattantyusság ellen 
akartak nyomulni „m egállj54 parancsszóval toppant elejükbe O Don- 
nel tábornok, ’s kérdező tőlük, mit akarnak. Ok „éljen az alkotmány ! 
éljen a’ szabadság, halál az árulóknak !4, kiáltozással feleltek. Tovább 
kérdeztetvén azt válaszolók, hogy két fogságban lévő tisztjük el- 
bocsáttatásót kívánják. 0  Donnel azt m ondá, hogy e’ kérésüknek 
mindaddig helyt nem adand, mig rendre nem térnek. Mivel pedig az 
osztálynok illy szilárdsággal Iépe föl, ’s látók azt , hogy az angol 
pattantyusság készen tartja magát tűst inti lövésre : tanyáikba visz- 
szavonultak. Mirasol ’s a’ többi tisz t, mind a’ sebesültekhez sie te ; 
az őröket megkettőzteíék. Éjfélutáni ! órakor követség jelent m eg 
a’ lázangók közül, a’ tábornoknál, ’s bocsánatért esdek le tt; a’ gróf 
m egigéré nekik, ’s átadván 0  Donnelnek az ernanii parancsnoksá
g o t, ő San - Sebastianba iramlott, hol egy angol hajóra menekvék. 
—  Hasonló nyugtalanságot emlitnek a’ lapok ( adix katonasága közt 
is ,  hol két zászlóalj, andalusiai önkénytesekbül, San - Fernandoba 
rendelve egy csapat fogoly őrzésére ,' mindaddig helyben m aradan
dónak nyilatkozók, mig hátra lévő zsoldját ki nem fizetik. Az ez re 
des fiijában fárasztó magát, minden tisztestül, hogy a’ két zászlóaljat 
indulásra bírja. Jelenték tehát ezt a’ főparancsnoknak ; ez nyomban 
összedoboltatá a’ nem zetőrséget, ’s lerakatá az igy megijesztett zen- 
dülőkkel fegyeverüket. 97-et fogolyul vittek a’ sz. Katalinvárba. Itt 
ismét zendilő kiáltozásra vetemültek; de a’ parancsnok fegyveresen 
közikbe rohant ’s csendet parancsoló nekik.

A’ katonai lázongások hatalmazni kezdenek, ugyannyira, 
hogy M eer báró hadsergében is nyilványos jelei mutatkozának már 
az elégüleílenségnek, mi, némellyek gyanitása szerint, egyenesen 
madridi cselszövény következése. Saragossai levelek ez érintett e- 
légületlenség kitörését olly veszélyesnek m ondják, hogy M eer bá
ró kénytelen volt a’ hadserget elhagyni ’s Madridba iramlani. A’ 
katonák azután Feon Navarretet, az illjr nevű lovagtábornok tes t
vérét, bízók m eg panaszaiknak a’ kormánynál leendő elő terjeszté
sére. —

A’ csatatérről jött legutóbbi tudósítások szerint nem sokáig 
kése D. Carlos Cantaviejában ’s a’ terueü útról eltérve , a’ te n 
gerpart felé szándékozók, üldözőben tartatva Oraa és Buerens ve
zérek által. R ebesgetik, hogy Espartero benyújtó a’ kormánynak 
lem ondását, ’s a’ hadsereg főparancsnokságát Seoanera bizá. —  
Borso di Carminati 5 óra folyásig harczolt az Ebron átköltözött 
e llenséggel, de csak 3 ,0 0 0  harczosa lévén , a’ túlnyomó erőnek 
engednie k e lle tt, ’s visszavonult Tortosába.

Több orvos állítása szerint kiütött a’ görcsm irigy San- 
Sebastianban, hol a’ hagymáz különben is iszonyú pusztítást tön 
már két hónap óta.

A N G L í  A.
IV. Vilmos király m ár ősei sírboltjában nyugszik. A’ lapok 

telvék eltakarítása leírásával. —  Midőn a’ gyász alkotmány kiállítá
sát jul. 8ikón est felé elhatározók, azon térlapról, m elly a’ status
szobák fő bejárásától a’ sz. György-kápolna déli kapujáig levonul, a’ 
közönségnek el kelle takarodnia, ’s az ácsok ’s egyéb kézművesek 
azonnal neki fogtak, hogy az. egész út hosszát deszkákkal berak
ják , ’s azokat fekete posztóval bevonják. E gy  osztály gránátos zász
lóaljanként föllépvén, az ut hosszában sorban m egállóit; minden har
madik em ber egy szövétneket tarta kezében. Lovas és gyalog őr-
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csapatok foglalák^el a’ kastély-udvar alsó és felső térét. K öröskö
rül valamennyi ablak, minden hely tömve volt hallgatag nézővel, 
kik közt itt olt a’ kastély tisztviselőji fekete botjaikkal, bokányaik- 
kal (bokáig érő ruha „talár“) és négyszegű sapkáikkal mutatkoztak. 
Midőn bealkonyult, a’ készületeknek vége volt, ’s midőn az éj ár
nyéka a’ vidék fölött e lte rü lt, a’ gyalogőrség árkászai (pionierei) 
kiléptek a’ status-szobák gót tornácza a lu l, ’s meggyujták a’ kato
nák szövétnekeit. A’ rezgő fény, melly majd a’ sereg tündöklő fegy
verzetére, majd a’ hálok m ögött tolongok gyászruhájára, majd is
mét a’ térlap fekete redőzeteire esék, a’ homályban alig kiismér- 
helő embersokaság az udvaron, a’ csoportok , mellyek itt olt az 
épületek födeleire, ’s a’ kastély falaira települlek ’s a’ szürke kőhöz 
kapaszkodtak, az éj mindig növekedő kom orsága; —  mindez m ély
en megható benyomásé jelenést képze. Már jóval hat óra e lő tt, 
m ik o ra’ kápolnát m egnyitották, számos em ber foglaláel annak be
járását , de csak keveset bocsátanak be. A’ kápolna közép bejárása 
hosszában, mellyen a’ gyászmenetnek a’ sírbolt íelé lépdelnie kelle, 
ő rség  vala sorban fölállítva , ’s hátok m ögött sereg lett össze a’ 
Tem zén túl, Windsorral átellenes Ston-iskola 2 0 0  tanítványa, taní
tóik vezérlete alatt, mély gyászban ; Vilmos király ez iskolát min
denkor különösen kedveié. A’ kar bejárásánál, mellyet remekül dol
gozott szárnyas ajtók , Quintin Messis m üve, zárnak el, állott az 
udvarmarsai, több házi tisztviselővel. •— A ’ kar belsejét a’ Times- 
ban következőleg rajzolják: —  „ A’ rostélyon át nézve, ünnepé- 
lyes, komor-pompás tekintetet mutatott. -— Epen előttem em elke
dett föl egy bíborvörös bársony m enyezet, a’ felnyúló ország-ko
ronával , ’s czimervértekkel ékesítve ; —  az egész tér hosszán vé
gig terjede az, ’s beboltozá azon mozgékony alkotmányt, melly a’ 
királyi sírbolt nyílása fölött vala készítve. A’ m enyezet alatt le
hető látni egy részét ama’ nagyszerű, W est rajza után T orrest által 
feste tt ablaknak , mellyen át szines alkonyvilág (homályos fény) 
terült el a’ kápolnában. Ezen ablak a la tt, közvetlen az urvacsorai- 
asztal fölött van W est hires oltárképe, az úrvacsora ; azonban a’ sze
met csak hamar elvoná e’ képről a’ gazdag arany és ezüst készü
let vakító fénye , melly az urvacsorai asztal fekete borítékán sor
ban vala fölállítva. A’ fal felé vala támasztva kilencz tölt tányér vert a- 
ranyból vagy m egaranyzott ezüstbő l, mellyeknek legkisebbike is 
legalább két lábnyi átmérőjű volt. Mingyárt előttük állott tizenöt kü
lön alakú arany palaczk, ’s mellettük épen annyi arany kehely. Mind
két felül magos talapzaton két nagy arany gyergyatartó emelkedék, 
mellyek mindenikén tizenkét óriási viaszgyertya égett. Világuk 's 
az ízletesen rendezett pompás edények csilláma, ragyogó fényt ve
iének a’ fekete szőnyegre, m ellyel a’ kar alja a’ bejárástól fogva az 
úrvacsora - asztalig be vala vonva. E ’ világítást midőn besö tétü lt, 
még öt nehéz m egaranyzott bronzéból készült m écseg (luster) öreg- 
bité, mellyek a’ kar remek m enyezetéröl függének ’s száz m eg 
száz viaszgyertya, mellyek falgyertyatartókban gazdag faragmányu 
müvek által ékesitett oszlopokon köröskörül égtek. Ezeken m ég a’ 
térd-szalag-rend zászlóji lobogtak, ragyogva a’ czimerek teljes 
fényében, gallyas sisakokból, köpenyekből ’s kardokból készült di- 
ndaljelek fölött, ’s diszletes gyászkoszornk kígyóztak egyig oszlop
tól a' másikig. A’ • rendvitézek azok közt álló székei fekete posztó
val valának bevonva. A’ sírbolt bejárásánál álla egy pompás bíbor
bársony szék az első gyászoló számára, ’s m ellette egy kisebb ü- 
lé s , a’ királyi családdal rokonvérü hgek számára. A’ kereszt folyo
sók festett ablakaiból jövő homályos viszfény, az oltárra kirakott 
arany és ezüst vakító fénye ; a’ zászlók világító czimerképei, a’ fa
lak 's téglázat melancholias szőnyegzete ’s e’ komoly jelentésű lát
vány minden sajátságai, olly érdeket kölcsönző annak , mellyet csak 
erezhe tn i, de le nem írhatni. Valamennyi szem a’ királyi closet (re 
kész) felé fordult, melly az oltártól jobbra épen IV. Eduard emléke 
fölött áll, mivel tudták, hogy az özvegy királyné itt fog m egjelenni, 
szeretett férjének az utolsó tiszteletet megadandó. A’ szines kárpitok, 
mellyek azt egyébkor takarák ’s az imád-zsámoly, szinte gyász-lepel
lel valának bevonva. —  9 óra előtt operczczel egy álgyulövés jelt 
ada, hogy a’ gyászm enet, sir W . W oodtól és czimer-hirnökeitől 
intézve a’ kastélyból megindula. A’ kir. koporsó a’ W aterloo szo- 
bábul lassan ’s ünnepélyesen hozatok le a’ nagy lépcsőzeten , ’s egy 
kocsiba em elteték , mellynek kerekét a’ lecsüggő gyász ékesitvények 
egészen elfödék. A’ menet a'kastély fő bejárásától az úgynevezett nor
mann kapu felé lépdelt, ’s innen a’ kapu térlapján át I. Henrik tornya, ’s 
a’ W inchester kapu közt a’ sz. György kápolna déli bejárása felé. A’ 
kastélyóra kilenczet üte, ’s azonnal egy rakéta suhoga föl felé, mire a’ 
Long Walkba fölhúzott álgyu-telep perezröl perezre egy egy lö 
vést süte el. —  A’ kir. lak belsejéből jövő tompa lárogatóriadás je 
lenté a’ közelgő menetet. Csak lassan halada ez mig a’ normann 
kapuból kilépdele. Most megdördüle a’ : „Ilocsásd le a’ fegyvert!“ 
p aran cs-szó , ’s az őrség fegyverei tompa hanggal koczczantak a’ 
faalkotványhoz, ’s a’ katonák puskáikra támaszkodtak. Most hango
sabb trom bitaharsogás, azután pedig a’ bevont dobok panaszos hang
ja érinté a’ fület. M ély hallgatás nyugvék a’ tömegen; alig vala hall
ható a’ lélekzet; de minden arezon a’ legfeszültebb részvét mutat- 
kozék. Megkezdődék aztán a’ halotti zene,’s eljátszatva külön hangász- 
karok által, mig a’ halotti menet következő renddel haladott a’ ká
polna felé : trombiták és féldobok , a’ gyalog őrség dobjai és síp
jai ; a’ királyi házi seregek hangász' a r a ; az udvari marsai kísérete 
fekete botokkal ; a’ lovag m arsa i, a’ windsori tengerészlovag ; a’ 
windsori katonalovag; az özvegy királyné apródjai ; a’ boldogult 
fölség apródjai; ő fölsége udvari orvosai és udvari g y ó g y sze része ;

a’ windsori fő- és allelkész; a' palotás u ra k : ő fölsége tisztelet
beli apródjai, ’s különféle lisztviselőji; ő fölsége udvari káplánja; 
ő kir. magossága a’ (vént herczegné lovászmestere ; ő kir. mag. 
Gloucester hgné lovászm estere; ő kir. mag. Auguste herczegasz- 
szony lovászm estere; ő kk. mm. Cambridge és Sussex herczegek lo
vászm esterei; a’ boldogult fölség segédei; a’ sereg egy fő had- 
szállásm estere, ’s egy fő seg é d e ; ezt követé a’ Clerk m arsa i, 
’s ő fölsége fő lovászmestere és fő kamrása ; kamrások és udvari 
tisztviselők ; a’ fő ügyvédek; a’ megbukási törvényszék biztosai 
’s főbiráji; a' kincstár törvényszék báróji; a' court of the Common 
1 Teas biráji ; a’ királyi törvényszék biráji; a’ kincstár törvényszék 
fő lordbirája ’s a’ Common Pleas fő lordbirája ; Anglia alkanezel- 
lárja , s az országos levéltár fő felvigyázója; a’ királyi törvény
szék fő lordbirája ; a’ zöldasztalról nevezett udvari marsai tö r
vényszék tisztviselőji , a’ tanács titkárjaitól kisérve; ’s ezután hír
nökök állal elválasztva egymástól a’ magos nem esség külön lép - 
esőzetei: b á ró k , grófok, viscounlok, m arquisok, herczegek, 's 
szemközt velők legöregebb íijaik; a’ megboldogult fölség hanno- 
verai statusm inisterei; Anglia m arsal-grófja, az al lord nagy kan- 
cze llá r; a’ lord pecsétőr; a’ püspökök; az érsekek ; a’ lordkan- 
czellár; az ország prímása (a’ canterburyi érsek ); az éjszakang
liai czim erkirály; ő fölsége kamarásai és a’ testőrség kapitánya; 
ő föls. az özvegy királyné fő komornyikja, ’s több lovásza ; B raun
schweig és Hannovera, Irland és Skóczia , sz. G yörgy, az unió 
zászlaját és a’ királyi zászlót, peerek vivék ; Hannovera kir. koro
náját, a’ hannoverai követség első titkárja egy bíborvörös bársony 
vánkoson; az egyesült ország birodalmi koronáját, két czimerkirály. 
Következtek a’ királyi házi tisztek , a 'k irá ly  fő udvarm estere, az 
u tá n a ’ királyi koporsó, 10 királyi czimerrel ’s bíborvörös bársony 
gyász lepellel födve, bíborvörös menyezet a la tt; ezt mindkét oldal
ról öt peer vivé , jobbról nyolez tábornok, balról nyolez admi
ral által támogatva; a’ gyászlepel végeit három három hg ta rtá , ’s 
két legöregebb herczegíi (W ellington, Richmond, Beaufort, Xew- 
castle , Bunlench, és Sutherland); a’ koporsó után ment ő fölsége 
két legfőbb gentlem an-usherje  közt az ország első czimerkirálya, 
a’ királyi pálezát víve ; utána két hg közt mint első gyászoló ő kir. 
magossága Sussex hg ; fekete bokányban (talar) a’ térdszalagrend 
csillagával és szalagával, két más hg uszályát (Schleppe) vivé. E rre  
tizenhat p e e r ; ő kir. m agossága , Cambridge G yörgy h g , fekete 
bokányban (talar) a’ térd szalagrend diszjeleivel és szalagával , kél 
udvari tiszt mint uszályvivő ; ő fölsége végrendelése teljesitő ji; ő 
kir. m agossága Szász-M einingen uralkodó herczege ; ő magossága a’ 
leiningeni herczeg ; ő m agossága Hessen - Philippsthal - Barchfeld 
herezeg. Czimertisztek ’s őrseregek Iebocsálott fegyverrel zárák 
a’ menetet. É szre lehete venni, hogy Sussex hg  sán títa, ’s rósz 
színben volt, Cambridge h g , kinek mindjárt utána kellett volna m en
nie , beteg volt. A’ kápolna kapujánál a’ gyászmenetet a’ windsori 
dékán, ’s a’ lelkészség fogadta, égő viaszgyertyákkal kezeikben ; —  
10  óra volt estve. A’ koporsó lassan mozdult egy saját készületü 
gyászalkotványon, az egyház hajóján át a’ karba. Az ünnepélyes 
sírének m egzendült, ’s a' windsori dékán beszentelé a’ koporsót. 
Valamennyi jelenlévő mélyen megilletődölt, különösen pedig W el
lington h g ; az özvegy királyné, és Sussex hg keserűen sirtak. — 
A’ koporsó 11 óra után 10  perczczel jutott a’ sirboltba.“ —

A’ Standard egyik utolsó számában azon őszinte felszólí
tást olvashatni a’ torykhoz, hogy a’ most közelgő átalányos parlia- 
ment-válaszlás alkalmával ne kíméljék a’ pénzt, ’s például az egye
sült statusok bankját teszi föl, melly Jackson tábornok elleni barcz 
ában másfél millió dollárt adott ki egy közönséges válosztásra.

A’ Tim es panaszkodik, hogy a’ conservativek a’ válosztási 
készületeknél csak nyelvvel ’s tüdővel erőködnek, nem pedig egy
szersmind pénzzel is. London belvárosában a’ ministereknek több 
kilátásuk v an , mióta Lyall a’ toryjelölt visszalépett. Ellenben Pal
m e r , a’ bankigazgató is jelenti m agát, ki szinte főtory. W estm in
sterben ismét föllép L eader, a’ radical; ellene pedig sir Geor
ge M urray állott elő. Middlesex m egyében, hol Hume és Byng 
voltak m ár régóta követek, Wood és Pownall akarja őket kitolni. 
Az ország belsejében is. nagy készületek tétetnek a’ közelgő áta
lányos választásra. Cumberlandban m ár Í 7 S 2  választó irta magát 
alá sir Jam es Graham ellen, ki w lúgból lett tory. —  Skóeziáról 
m ég semmi bizonyosat sem m ondhatni, noha a’ Times azt állítja, 
hogy Caledonia jól viseli magát. Más lapok szerint azonban úgy 
látszik, mintha m ég olly megyékben is, hol eddig egyedül toryk 
voltak a’ követek, ’s egészen a’ torykhoz tartoztak a’ választók , 
komoly harezra fog kerülni a’ dolog. Irlandban O’Connell ismét 
Kilkenny városnál jelenté magát, m iért is Dublinről lemondott. —  Sir 
R. Peel köszvénybajából annyira föllábadt m á r , hogy ismét kiko- 
csizhat, de az ülésben m ár többé nem vesz részt. ■—

Az Examiner mind a’ túlradicalok, mind a’ conservativek e l
len ótalmazza Durham grófot, kinek nagy befolyása főleg ez utób
biak elölt veszélyesnek látszik. „Vastag, és szándékos ocsmányitás 
a z > úgymond, midőn Durham lordot hajlandónak állítják valamelly 
heves párt vézérletét elvállalni. Élte egész története meghazudtolja 
e ’ vádat. 1 8 1 7 ,  1 8 1 8  és 1 8 l9 ik  években m erészen vádolá az ak
kori radicalok anarehiás viseletét. Durham lord mindenkor világo
san s hathatósan hazája intézvényei barátjának nyilványílá magát.

Dublinban az ottani reformerclub azt halározá , hogy G’Con- 
nellt, mind a’ mellett, hogy Kilkenny város választójának m egígér
te a’ követség elfogadását, ismét jelöltnek állítsa ki Dublin város
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részére. Julius 7én O’Connell, ki még most is izmos és egészséges, a’ 
nemzeti egyesület gyűlésében hatalmasan megkezdé a’ választási 
vitatást, lelkesült beszédei tartván a’ királyné, Kent herczegné, ’s 
o’ ministerium felül. „Saját helyzete, mondá a’ királynéról, dicsé fény
nyel környezi őt, és olly regényes varázszsal, mintha valamelly más 
világbuli jelenés volna. Én jelen valék kikiáltatásán; ő még olly lialal, 
olly ártatlan; —  mint férfi, ’s atya nem tehetem máskép, szeretnem 
kell őt“. (Harsogó tetszés.) Néha szokott tréfájiból is közbe közbe 
vegyíte egyet kettőt, mi aztán a’ közkaczajt soha sem kerülte el.
,,M inthogy, mondá, most királynénk van a’ királyszéken, ti dubli
niek ne küldjétek többé olly rút arczot a’ parliamenlbe, mint W est 
ur. Ezen ember bírói tisztségre tart számot, de annak vége; mert 
őmár olly kévéssé leszbiró. mint Jackson sergeant (főtory alsóházi 
tag .) valaha egyéb előléptetést várhat, mint legföljebb a' sergeant- 
ségröl kápJárságra ’s a’ t “ —

A’ lory lopok azt mondják, Durham lordrul, mikép ősz. P é -  
tervárban olly helyesen viselé magát, hogy olt az angol érdekekre 
nézve teljességgel nélkülözhetlen.

F It A \T C Z I  A O R S Z  Á  0 .
A’ pairszék ülésében jul. 14kén Montalivet gróf az Abd-el- 

Kaderrel kötött szerződésre nézve azt mondá, hogy a’kormánynak 
még hallgatnia kell; m ert Bugeaud tábornoktól még válasz nem 
érkezvén, a’ szerződés nincs helyben hagyva. Mind az, mi az új
ságokban van , ham is; Francziaország politikájában, becsületén ’s 
érdekein semmi csorba sem ejteték. Vicomte Pubouchage kérdő az
tán a’ m inisterium ot, valljon az algieri M oniteur hivatalos e vagy 
sem ; m ert e ’ hirlap m ár junius 1 óén jelenté, hogy a’ szerződés jó 
vá hagyaték. Tasehergr. is ugyan e’ kérdést teszi. Mólé gr., ki ez idő 
alatt a’ terembe lépett, azt válaszolá, hogy az algieri Moniteur 
nem hivatalos lap, és hogy a’ szerződés jóváhagyásáról szóló hir- 
leinény hihetőleg a’ kormányzó tévedéséből jöhetett az újságba.

Londoni lapok ’s levelek szerint Bonaparte Napoleon W as
hington György födözetén Europa felé útban van. Egyideig Angli
ában fog tartózkodni, azután pedig egyenest anyjához Sclnveizba 
menni. Úgy látszik, a’ hg, a’ franczia kormánynak adott szavánál fogva 
nem köteles kerülni Európát, hanem csak a’ franczia földet. L eg
újabb londoni hirek m ár valósággal ngliában kiszálltát is említik.

Midőn Hugo Victor tegnapelőtt este lakába tért, termében 
igen szép képet talált Saint - Cyrtől, mellynek pompás rámáján e’ 
fölirás volt : „Orleans herczeg és herczegné Hugo Viclor költő 
nek.“ —  0  kir. magosságuk érzel-dúsabban, ’s gyöngédebben tud
tára nem adhaták neki, hogy „belső szózatát“ olvasák. —

A’ Toulonnais szerint .az afrikai szállítvány 1 0 ,0 0 0  fra n c iá 
ból, ’s 5 0 0 0  benszülöllből fog állani, ’s 4 linia-hajó által gyámolittat- 
ní. A’ sereg 5 0 0 0  lovast számláland. Guelmától négy napi utat 
teendőek Constantineig, ’s az ostrom azután elkezdődik.

Ismét szóba hozák a’ sz. Lajos rend helyre állítását; ’s 
egy katonai újság, nem minden nógatás nélkül felülről, mint a’ s e 
reg  óhajtását fejezé ki azt. A’ doctrinairek ’s legitimisták már elő
re megegyeznének benne; de az ellenzési lapok csak visszalépést 
pillantanak meg abban a’ régihez, aristocratizáló inegkisértést. A’ 
Commerce arra em lékeztet, mikép Napoleon is szándékozott n é 
hányszor a’ rendek számát m egszaporítani, például Holland elfog
lalása alkalmával az Egyesülés rendét, később pedig a’három gyapjas 
rendet ohajtá m egalapítani, de végre is mindenkor csak a’ becsü
let rend maradi az egyedül győztes.

A’ czukortörvényjavaslat hihetőleg mégis törvényes erőre 
fog jutni. A’ pairkamra julius l l i k i  ülésében 8 0  szóval a’ 3 8  szó
ból álló tetem es kisebbség ellen végre csakugyan elfogadta azt. E- 
rőbe csak a’ jövő évben fog lépni. A’ pairkamra elfogadta 93  szó
val 8  ellen azon törvényjavaslatot i s , mellynél fogva az idegen 
menekvők jogviszonyai ’s fölsegítése meghatároztatnak. •— Azt hír
lik, hogy a kereskedés és pénzügy ministerei kilépni szándékoznak 
hivatal - körükből. —

Fgy párisi lap azt bizonyltja, hogy több ottani nyelvész, 
’s névszerint Hugo Viclor, Dumas Sándor, Balzac, Gozlan Le
on, Janin Jules, és Granier de Cassagnac a’ legközelbi közönséges 
parliament-válasz tás alkalmával jelöltek gyanánt szándékoznak föllépni. 
Azonban előbb azt kellene fölvilágítani, valljon ezen urak valameny- 
ny cn lefizetik e a’ választhatás adóját, melly nélkül meg nem vá
lasztathatnak. —•

A’ franczia lapok ismét a’ be nem avatkozás elvét kezdik fesze
getni. A’ Commerce azon szempontot állítja föl : Ha a’ ininisteri- 
utnnak szemére hányják , hogy Spanyolországot szükségben hagy
j a , a’ ministeri sajtó azt feleli neki; Mit akartok? Hiszen Mólé ur 
csak az 1 8 3 ib en  kimondott be nem avalkozási elvhez tartja magát. 
De ez nem válasz a’ kérdésre. Szemközt Spanyolországgal nem 
a’ nyilványos jog valamelly átalanyos elve alkalmazásáról van szó , 
hanem egy különös szerződés végrehajtásáról.

A ’ le Droil szerint, politikai tek nletben túlságosnak ismért 
bizonyos fiatal kézműves a’ tartományban azzal dicsekvék, hogy ő 
egy uj pokolerőmüvet hagyott hátra Parisban, melly bomba alak
ban a’ király kocsijába vetve , őt csalhatlanul meg fogná ölni. A’ ki
jelöli helyen tartott nyomozásra csakugyan megtalálták az erőmüvet. 
Azon személyt, kinél az erőmű le volt léve, azonnal elfogták, ’s kér
dőre vonák.

in e c e y.

Martin du Nord ur, a ’kereskedésm inister, meglátogató e’na- 
pokban’Beauvais Camille ur selyem-bogár intézetét Senartban, ’s 
meggyőződök a’ meglepő sükerről, valamint arról is, hogy csak ke
véssé megmásitot m ódszer mellett is néhány év alatt a’ selyem- 
tenyésztés délszaki Francziaországban kétszeres fogna lenni, ’s ez 
által mintegy 4 0 — 50 m llio frank éves adótól menekednék meg az 
ország, mellyet most selyem ért a’ külföldnek fizetni tartozik. —  
A ’ király Neuillyben jó példával megy elő a’ selyembogár-tenyész- 
tésben , ’s reméllhető , hogy a’ kamarák támogatni fogják szán
dékait e’ részben. -—

A’ király Boulard tanárt Sm yrnában, ki már előbb is egykor 
a’ cholera a la tt, most pedig ujonta a’ dögmirigy idején, lelkes példá
ját adta emberbaráti viseletének, a‘ becsületrend keresztével aján- 
dékozá meg. —

A M E K I K A
Iver P orter 11. brilt ügy viselő Caraccasban, martz. 4Skán 

a’ venezuelai kormány és Spanyolország közt kötött következő ke
reskedési szerződést külde Angliába: 1) Venezuela respublica ki
kötőjébe bocsátja a’ spanyol hajókat, ’s azon kedvezésekben részel
teti Spanyolország alattvalóit, millyekkel mások iránt viseltetik; 4) 
az 18 3 4  april 49ki rendelet a’ spanyolországgali kereskedés iránt, 
ezennel megszüntetik.

A’ Liverpoolba érkezeit „Henrythc Fourth“ rakhajó által 
Ujyorkból junius 4ig érő hirek jöttek, mellyek szerint „Philadel
phia“ rakhajó már m egérkezett Ujyorkba, ’s hírét vitte, hogy az am e
rikai közlemények (bons) az angol csarnokokon kedvezően fogadiat- 
tak. A’ kereskedési ügyek állapotában tula jdonkép semmi javulás sem 
történt, sőt inkább a’ kész pévz fizetések megtagadása több bank 
részéről azon roszat okozá , hogy az érc/pénznek már most száz
tól héttel magosabb kelele van, mint a’ papirosnak, ’s egyszersmind, 
hogy kénytelenek voltak fél, negyed , sőt nyolczad-dollárnyi é r té 
kű bankjegyeket is csinálni, ’s mind Ujyorkban, mind máshol 
forgásba tenni. írják , hogy akár készpénz fizetést, akár tetemes 
utasítványfizetést épen nem várhatni, mig az uj pamuttermés vásár
ra nem jövend. A’ washingtoni Globe mutatja, mi igen lesülyedt 
a’ közlés és cserekedés. Aprilben a’ kincstár kiadása 3 ,8 8 7 ,4 0 3  
dollárra ment, a’ bevétel ellenben csak 1 ,9 9 5 ,3 0 0  dollárra ; —  melly- 
böl 9 8 3 ,6 0 0  a’ vám okért, 1 ,0 ! 1 ,700  dollár pedig status földekért 
lizetteték. — Azonban „Hibernia“ rakhajó által Ujyorkbul Liverpool
ba érkezett újabb tudósítások szerint jun. 17rül, az egyesült statusok 
kereskedési ügye tetem esen javult.

W oodburg, a’ kincstár statustitkárja, a’ tanácsban hozott vég
zés következtében, hivatalos tudósítást adott osztálya bevételéről a- 
pril folytában. E ’ tudósítás szerin t: vámjövedelem 9 8 3 ,6<K), status
földek eladásából 1 ,0 1 1 .7 0 0  dollár, ’s igy összesen 1 ,9 9 5 .3 0 0  dollár 
jött be. A’ minister hozzá teszi: „Noha a’ végzés nem parancsol
ja ,  a’ község fölvilágítására mégis hozzá tehetn i, hogy a’ kiadások 
april hónapban 3 ,8 8 7 .4 0 3  dollárra m entek, honnan 1,89*4.103 
dollár a’ hijány. Az angol Globe erre  megjegyzi : ,,E ’ körülm é
nyesség oda czélza, hogy elejét vegye  azon kormány elleni vádnak, 
mintha a'kereskedési nyomást inégazzal nehezitné, hogy a’ kész pénzt 
a’ letéti bankokban halomra gyűjti, mivel már maga a’ vámjövede
lem is felmulja a’ statusköllségeket. Az unió bevétele csökkente 
épen nem aggasztó, mivel korábbi időbül nagy fölöslege van ; e ’ hi
jány azonban még is világosan m utatja , mennyire csökkent a’ be
vétel.“ A’ Courrier ezt mondja: ,,A ’ vám jövedelme I83í5ban 44  
millió dollár volt, ez évben alig fog 7 millióra mehetni ’s a' helyett, 
hogy fölösleget adna, az összes jövedelem alig födendi a’ költsé
gek felét. ’S igy a’status pénztárban eddig fölhalmozott kincs, mellynek 
felosztásánál annyi nehézségiül tartottak, igen hamar olly szerény 
halmocskára fog zsugorodni, hogy alig érdemfend czivódást. Valóban 
az egyesült statusok kormánya e’ pillantásban közel van a’ megbu- 
káshoz. (All but bankrupt — ). Azon kegyenczezett bankok közül, 
mellvekben a’ status pénzek letévék , egyik sem képes mással fizet
ni, mint hitelétől fosztott saját papirosaival, ’s csupán ez azon egyetlen 
eszköz, melly fölött a’ kormány jelenleg rendelkezhetik. Ez és a- 
maz ezernyi magányos bukás, ’s a’ közös nyomasztó ínség, egyetlen 
keserű gyümölcsei Jackson tábornok kísértéseinek, elnyomni az e- 
gyesiilt statusok bankját, ’s szabad bankrendszert, más szókkal sza
bad szédelgés-rendszert tenni helyébe. Valljon mi angolok elég o- 
kosak leszünk e ezen tanúságból hasznot húzni? Mi kételkedünk rajta, 
de nous verrons;“ (majd meglátjuk.) Azonban a’ tudósítások nagyobb 
szám a bizonyítja, hogy a’ kereskedési fordulás m ár nagy részben 
elmúlt. —

E L E C Y H I B.
Az Európában élő 4 1 0  millió em ber közülévenkint 5 ,4 5 9 ,0 0 0  

hal meg , tehát negyvenből egy. Ejszaki tartományokban 44közül 
egy  j déliekben pedig , melly részekben mindig nagyobb a ’ halan
dóság, 3 6  közül egy. Legkevesebben halnak Svécziában, Norvé-- 
giában ’s Islandban.
G A B O N A Á R  : Julius 25<tik. Tiszta búza 80 — 66 2 f 3 — 63 1 r3- Kétsze
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F O G L A L A T :  Magyar-«?« Erdélyország (kinevezés, ’s előléptetés; Kiss Pál fiumei korín, és Pataky J jogt. tanító beiktatási ünnepélye; lőcsei tisztujitás ; Királyunk 
ő felsége Isclilbe , Nádorunk ő fensége Bad-Emsbe érkezett; ajánlatoka’ nemz. színházra.) Portugália (a’ királyné v ise lőssége; pofit, viszonyok; corlesgy iilési 
munkálat; adó- ’s vám-emelés.) Sanyolország (a’ pártok küzdése; követtanácskozások Feriéinél ; minis térség elleni csapas ; Madrid állapotja; rabló csopoilok 
Manchában ; hadi dolgok: Espartéro az egész had főparancsnoka ’s a’ t.) Anglia (alsó ’s felsőházi munkálatok; Sousscx hg folyamodása; O’Connell lieszéde a 
dublini egyesület gyűlésén.) Francziaország (a* követház ülései bevégezvék; különféle.) Olaszország. Törökország, (a’ r.agyur fogadtatása, Konstantinápolyba 
visszatértekor; katonai szemle ’s a’ t.) Elegvhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G  Y A II- és E II I) É L Y O K S Z Á G .
0  cs. kir. fölsége f. h. 17ki halárzatában Bethlen Gergely gr. 

erdélyi kormányszéki fogalmazó gyakornokot ugyanott tisztltb. fo
galmazóvá; ’s június 27ki rendeletében Faby József debreezeni ke
rületi fő hadbiztost az erdélyi fő hadi kormány gazdasági osztályá
nál előadóvá nevezni méltoztatott.

A’ in. kir. udv. kamra Hüber Endre pénztárnokká nevezte 
által megürült pénztár-tisztségre Kürthy István járulnokot ’s já- 
vulnokká Grobetty Ferencz fizetéses gyakornokot alkalmazá.

F i u m e ,  jul. lü k é n . Kiss Pál cs. kir. udvari tanácsnok ’s 
aranykulcsos, e’ h. 5én fényes ünnepélylyel érkezék városunkba, 
díszes uj liivatalát, mint fiumei ’s egész magyar tengermelléki kor
mányzó, ’s Fiume ’s Buccari szabad kereskedői ’s partvidéki vára- 
sok ’s kikötők kapitánya, szokott szertartással elfoglalandó. M ár a’ 
szomszéd határszéli helységekben fényes küldöttségek üdvezlék az 
óhajtva várt érkező t, a’ fiumara-hid mellett pedig pompás diadalka
pu vala tiszteletére fölállítva. 7ikén az egész város kivilágittaték, 
8án pedig ragyogó tüzjáték gyönyörködteté városunk örvendő la
kosit. 9én szokott ünnepélylyel ment véghez korm ányzói, lO én  
pedig kapitányi hivatalába iktatása, mit ugyané’ napon fényes táncz- 
mulatság , ’s dij nélküli bemenet m ellett játékszíni előadás követe, 
mellynek folytában lelkes tartalmú olasz versekkel tisztelők meg az 
uj korm ányzót, ki nyájas magaviseletével előre lebilincsezé polgár
társaik sziveit.

S z i g e t e n  (Marmaros megyében,) f. h. 2án Pataky János 
h. ügyész , Battler János gróf alapította törvénytanitói székébe a’ 
helybeli ref. lyceumnak, (1. f. é. Jelenkorunk 1 5dik számát), számos 
gyülekezet je lenlétében, komoly ünnepélylyel beiktattatván, köztet- 
széssel értekezék ez’ érdekes kérdésrü l: „Lehet- ’s kell e a’ magyar 
törvényt magyarul tanítani ?“ —  A ’ tanuló ifjúság ének ’s muzsika ál
tal fejezé ki öröm ét.

N. S z e b e n  jul. 18ikán. Folyó jul. lö k é n  tartatott 49dik 
országos ü lésen, az országos választások tárgyában, ő fölsége 
eleibe felküldendő felírás vázlata megállapittatván, jul. 18án tarta
tott 4 9 ik országos ülés , minden testületéiből kinevezett biztosság 
által, királyi biztos ő kir. fenségéhez olly alázatos kéréssel küldetett 
állal, hogy azt ő fölsége sz. színe eleibe felküldeni kegyeskedjék, 
iniriil ő fensége, a’ tisztelt biztosság által a’ nemes Ürszág-Ben- 
deket megnyugtatá.

K o l o z s v á r  jul. !8kán . A’ kir. korm ányszéknek Kolozs
várott maradt tagjai, a’ tartom, főszámvevő és épités igazg. hiva
talok , ’s országos pénztári tisztek, tegnapi napon tették le az itteni 
országos teremben a’ k. főkormányszék által e ’ végre kinevezett 
biztos tartományi kanczellár szárhegyi gr. Lázár László úr kezei
b e , új fejedelmünk hű ségére a’ hódolási, és ezt követve az egye
sületi (unionis) esküt.

L ő c s e ,  julius 21. F. h. 1 7 é n ’s következett napjain, Mer- 
zse László Tiszán inneni kér. táblai közbiró, mint kir. biztos elnöklése a- 
l a t t , szokott ünnepélyes renddel tartá szabad kir. városunk tisztu- 
jitását, következő sikerre l; főbíró le tt: Andaházy Im re ; polgár- 
m ester: Pracháry Ján o s; kapitány : Neide János; fő ügyész : Madács 
Jó zse f; a l : llom bauer F rid fik ; árvák gondviselője : P áter Károly; 
pénztári ellenőr: Szmetana Ferencz ; fő népszónok: Plenczner An
drás ; al: Scherfel József; Klingenthal József, ’s Édeskúty Ká
roly; választott polgárságba léptek: Probstner András tbiró ’s bá
nya-igazgató , Schőnviszner Mihály h. ügyész, Kolacskovszky G er
gely tbiró ’s alapítványi pénztárnok , Stephány Sámuel h. ügyész, 
Kochlicz István gy ó g y szerész , Yeupauer G yörgy, Seide József, 
’s Yrerbovszky Imre.

Királyunk s föns. hitvese ő cs. kir. felségük f. h. 19-én 
délután 2 órakor szerencsésen Ischlbe érkezének ; nádorunk ő cs. 
kir. fhgsége pedig Hermina ’s István f. magzati kíséretében e’ h. 
5én este ért Bad-Emsbe , hol, fürdeni a’ kedvetlen hűvös idő miatt 
m ég nem lehetvén, a’ gyógyvizet belsőleg kívánt sikerrel használja.

B u d á n  f. h. 23án vidám ünnepet ülle a’ helybeli nyilvá- 
nyos rajziskola, ’s ez jutalmak kiosztásában állott. A’ jutalom-el
nyerésre kitűzött föladatok ezek valának : 1) Azon gyászalkotvány, 
melly 1 Ferencz boldogult fejdehnünkért mondott halotti misék 
a la tta ’ várbeli főegyházban martz. 16án 1835. fölállítva volt. (Ju 
talom : három arany.) 2) Nagy asztal-diszlet, föstett virágokkal. (Ju 
talom : két arany.) 3) Kerti épület talaprajzzal, franczia modorban. 
(Ju ta lom : egy arany.) A’jutalom ra készült munkák bírálata Spányik 
iskola igazgató, több tanácsbeli, p o lgár, ’s számos növendék je 
lenlétiben , Zelenka Lajos m. kir. fő épitó-kormány igazgató segéde 
á lta l, a’ városház nagy tanácstermében ment véghez; mit Oeffner 
Ferencz polgármester a’ növendékekhez intézett czélszerü beszéde

előze meg, a* rajz-tanitás hasznairól. A z első jutalmat: Pulpan Antal* 
a’ másodikat: Scharschmid Károly, ’s a’ 3dikat; /d rie r János nye- 
ré. A’ többi versenygőt szorgalm ukért m egdicsérek, ’s tartós 
iparra sörkenték; végzetül pedig Hausehmann János rajztanitó fára- 
dallan buzgalma illően méltányoltaték.

Nemzeti színházunk számára egym ást érik az adakozások, u- 
gyanis most legközelébb Sándor Móricz gr. hét udvarló öltözetet 
nyujtatott be, frakkból, mellényből ’s bugyogóbul (térdig érő nadrág) 
állót, mellyek összes értéke, a’ Honmüvész szerint, három ezer fo
rin tra rúg. A’ színház belső elrendelésén olly szorgalommal dol
goznak, hogy jövő hónapbani elkészülhetésérül már többé senki 
sem kétkedik. A’ nemzeti díszöltözetek készítését Kostyál Adám 
jeles m agyar szabó m esterre bizá az igazgatóság, ’s igy e’ rész
ben is mindent m egtőn, mit kívánni lehele. —

Egyik pesti biztositó-ügyviselőségnél, a’ tüzkár-biztositás f. é. 
januar Ijé tü l junius utoljáig 72(3,014 ft. 9  x r . ; a’ vizkár-biztositás 
5 9 8 ,0 4 4  ft. ’s a’ tengelyen szállított holmiké 4 2 5 ,3 5 1  fi. 19  xr. 
összesen tehát 1 ,7 4 9 .4 0 9  fi. 28xárra  ment pengőben.

A’ fels. udvar az erdélyi kir. ügyigazgatás mellett egy ideig- 
leni tollvivő 500- ’s egy jegyzőkönyvi aliktató 4 5 0  frt évdijjal le
endő kinevezését megengedni m éltóztátolt.

P O R T U G Á L I A .
Lissaboni hírek szerint f. h. 9rül, a’ belügyminister követke

ző havatalos tudósítást bocsáta a’ lissaboni főérsekhez: Necéssida- 
des palota jul. 3. 0  fölsége a’ királyné folyó h. 20ikán töltendi be 
viselőssége nyolezadik hónapját; inéllóztassék kegyelmességed jul. 
2 1 tü l fogva minden székesegyházban imádkozást rendelni, szeren
csés szüléséért, egész a’ „Téged isten dicsérünk“ ünnepéig, mellyel 
a’ királyi fiú vagy nő herczeg születése után kell énekeltetni, mellyel 
áldja meg isten ez országot. Antonio Oiaz de Oliveira.“ —  A’ fő
város egészen nyugod t; de a’ pénz folyvást igen kevés; a’ hadse
reget sem tudja már a’ kormány fizetni, mi miatt elégületlenség 
támad a’ katonák közt. A’ Times levelezője azt mondja , hogy Lis- 
sabonbul egyik éjjel 5 0  szem ély, ’s ezek között néhány tiszt i s ,  
szökött e l ,  Remechido csapataihoz állandók. —  Az udvar az an
gol király halála miatt négy hónapi gyászt ölle. Victoria királyné 
székfoglalását örömlövésekkel üdvözlék a’ Tájon horgonyzó angol 
hajók. A’ portugál nép mindkettő iránt érzéketlen 's m ég mindegy
re  nem vetközé le az angolok elleni gyülölséget , melly annyira 
m eg y , hogy néhányszor már a’ követ kocsiját is megtáinodák az 
utczán, azon puszta gyanúból, hogy az angol követ is az udvari 
párthoz szít. •—

A’ ministerek javaslatára behozatandó uj adózásokra nézve 
következő indítványok fordultak elő a’ cortesülésben : 1 Orököse- 
dési adó gyanánt a’ inásodizbeli rokonok 2, a’ harmadizbeliek 4, a’ 
nem -rokonok  6 pencet fizessenek, idegenekre nézve pedig kettőz- 
tetni fog e’ teher. 2) Minden kereskedési pap irostu l, oklevelektől 
és könyvektül pecsétadó fizettessék. 3) Adó rovassák minden —
3 0 ,0 0 0  reust jövedelmező házra. 4) Em eltessék föl bizonyos kül
földi ’s gyarm at-áru k  vámja egy évig; hasonlag a’ dohány-adó is. 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
M adrid, jul. 8 . Az itteni pártok küzdése, melly eddig csak 

a’ cselszövények homályos útain folyt, végre rövidülni ’s a’ hata
lom elválasztó pontjához közeledni látszik. Ki a’ thrónkövetelő győ- 
zedelmi által valamit veszthet, (’s ez , a’ nemzetnek mintegy tized 
ré sze ; a’ többi hanyagon vesz minden fordulatot) azon férfiak bal
fogásait ’s ámitgatásait vétkesíti, kik a’ lagranjai zendülés által kor
mányhatalomra jutottak. Minden átkozódás a’ ministerek fejére g y ű l;
’s ha talán a’ thrónkövetelő csakugyan diadalmaskodnék, ezt nem 
annyira tulajdon erejének, mint az itteni szabadelmüek öngyilkoló- 
dásinak köszönheti. Calatrava m inisterségének legbuzgóbb pártolóji 
is átlátják most m ár, hogy nincs ideje az alkotmány - k isértgetés- 
n ek , hanem hogy minden talpalatnyi földet vérrel ’s utolsó erőkö- 
déssel védni kell. 4ikén reggel a’ többségi követtagok nagy része 
összegyűlt F e rre rn é l, ’s tanakodtak, hogy a’ ministerséget meg 
kellene változtatni, azt azonban felejték szóba hozni, kik volnának 
hát a ’ mostani ministerek helyébe állitandók. Egyik követtag a’ több
ség  nevében fölszólitá Olozagát uj ministerség - alakításra. De ez, 
jól átgondolván mostani helyze té t, visszautasitá az ajánlatot. Úgy 
látszik, mintha tudná, hogy az alkotmánypártiak mindegyre hittaga
dónak nézik, ’s hogy a’ m érsékleti párt soha nem tudja neki meg- 
bocsátni Mendizaballal volt előbbi bizodalmas viszonyait, kinek ő 
egyébiránt mindent köszönhet, ’s kinek megbuktatására most őt 
eszközül akarják használni. Bikán ismét 51 követ gyűlt össze a’ mon
dott helyen, ’s ismét egyhangúan a’ ministerség ellen nyilatkozának; 
egyes ministerek iránt azonban megoszlának a’ vélemények. Cala-
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trava ellen csak három szó vo ll; Mendizabal mellett ellenben egy 
sem. F errer azonban mégis részire hajlani látszék azon kifejezté
ben, mi szerint öt „szükséges ró sz“ gyanánt megszenvedendőnek 
nyilványitá. Pita P izarrot mindnyájan kárhoztaták; az igazság - ’s 
tengerész ministert pedig, mint egyáltalán semmiket, meg sem 
emliték. Azután uj tervet készitének, melly nagyobb lelkesültségen, 
azaz rettegtetésen alapuljon. Ezt három követ elibe terjeszté Cala- 
trava ministerelnqknek, ki mindenben megegyezőnek nyilatkozók,
’s rá is akará bírni Pita P izarrot: nyújtsa bé elbocsátatási kérelmét. 
De ez akadályokat horda elő, mellyek miatt azt nem eselekheti. A’ 
tegnapi (7iki) cortesülésben megkezdé az ellenzési párt a’ minister- 
ség elleni harczot. Fontán ’s Falero következő indítványt terjesztő
nek elő : „K érjük a’ cortesülést, fordítsa figyelmét a’ polgárháború 
állapotjára , annak történhető növekedésére, ’s a’ haza m egm enté
séhez kivántató segédszerekre, ’s adjon ez ügynek olly elsőséget, 
minőt nyomossága ’s az ország közbátorsága megkíván.“ Fontán ez 
indítványt a’ hadviselés gyászos képének rajzolásával kiséré, minek olly 
hatása lön, hogy a’ cortes nyomban elhatározá ez indítványnak vita
tás alá vétetendését. ’S már ez maga nagy csapás a’ ministereknek; 
mert az illy féle indítványokat m ég eddig mindenkor félre veték. 
Fölkelt aztán Olozaga, ’s azt állitá, hogy ama’ megvitatandó kérdés 
elhatárzó befolyású leend Spanyolország jövendőjére ; ’s az csupán 
ez emberek (a’ mínisteri padokra mutatván) szemeiben lehet tövis. 
(Rendkívüli tetszés.) Folytatá azután a’ministerek elleni kifakadásaií, 
mire olly zaj támadt, hogy a’ dolgok folyamára ügyelni teljesség
gel lehetlen volt. Egym ást követék a’ legindulatosb szóvilák. A’ 
ministereknek minden mocskosságai napfényre jöttek m ost, mely- 
lyeket eddig a’ titkos ülések homálya burkolt. E rre  Lujan (a’ hi
res kis kapitány) személyességekkel rohaná meg O lozagát, ’s azon 
szint adá beszédének, mintha az a’ spanyol hadsereg munkálatit 
ügyekeznék ócsárlani. Fölhordá ennélfogvást annak minden jeles te t
té t; azonban a’ szónokot minden oldalrul rendre utasitgaták. Cala- 
trava ministerelnök erre azt nyilatkoztató szokott módja szerin t, 
hogy a’ ministerek nyomban lelépnek, mihelyt a’ többséget elvesz
tik. Ha, úgymond, Olozaga ur alkalmasb férfiakat ism ér: nevezze 
meg azokat; ’s ő maga (Calatrava) fogja azok kineveztetését esz
közleni a’ királynénál. Olozaga helytelenítő e’ gyanitást, sőt inkább 
azt javasolja: legyen e’ m inisterség holtiglanos, mivel Calatrava 
azt nyilatkoztatá, hogy betöltésére nincsenek férfiak. E rre  az ülést 
állandónak (permanent) nyilatkoztaták, (mi 1 8 3 4  óta nem történt). 
Arguelles nagy tűzzel elegyedék a’ czivódásba, mellynek további 
részleteit közölni lehetlen. Midőn a’ zaj legnagyobb volt, azt fél- 
benszakasztólag kérdést tön az elnök: valljon biztosság elibe utasit- 
tassék é az indítvány, ’s minthogy senki nem ügyelt ’s nem vála
szolt kérdésére, „igen“ határozatot nyilványitá; mi által term észe
tesen a’ szabadelmü párt czélja egészen el leend hibázva. Ma 
(8-kán) többen ellene mondtak ugyan az elnök által kimondott igen
nek ; de utoljára mégis csak abban állapodtak m eg, hogy az a’ 
rendkívüli hadbiztosság elibe utasittassék.

Az Ebrón átköltözés hírének bizonyossága lassankint mélyebb 
hatású lön Madridban, mint minőnek eleinte, nem egészen bizonyos vol
takor, mutatkozék. A’ Tiki cortesülésben lármás jelenetek fordultak 
elő , ’s a’ czimboraságokban is heves vitatkozások támodtak, mely- 
lyekben a’ ministerség ’s Meer báró kíméletlenül mocskoltattak. Az 
ellenzési lapok nyilván ministerváltozást sürgetnek. Illyés körülm é
nyek közt nem csuda, hogy találkoznak em berek, kiket félelem 
száll m e g ,’s kik minélelőbb külföldre menekni óhajtanak. Hire volt, 
hogy a’ királyné eltávolittatásárul is értekeztek m á r ; minek azonban 
a’ madridi helyhatóság ellene szegülni nyilatkozók. A’ lapok még 
halállal is fenyegetik az 18 ISiki ’s 23iki férjfiakat azon esetben, ha 
külföldre akarnának iramlani, ’s ezt leginkább azért, minthogy Men
dizabal is szökni akarás gyanújába esett. Azt monda ugyanis, hogy 
a’ Rotschild házzal kötendő némelly szerződések miatt személyesen 
kell Parisba mennie. Az ellenző-pártiak azonban ezt csak ürügynek 
tartják, melly alatt halomra gyűjtött kincseivel biztos helyre ju t
hasson. —

Egy madridi levelező igy ir jul. 7 rü l: Több ízben figyel- 
m eztetém  Önt a’ hozzánk olly közel fekvő Manchának szomoritó ’s 
kormányunk által elhagyatott állapotjára. A’ rabló csoportok, mely- 
lyek e’ tartományban már hosszabb idő óta dulongnak, hadosztály 
nevet öltenek most magokra, ’s megrohanják a’ helységeket, mely- 
lyeknek véginségre jutott lakosi azután szinte ragadmánybul kény
telenek élni. De a’ mondott rabló csoportok egyszersmind az utakat 
el állják, kifosztogatják az utasokat, ’s mind ezt „éljen V Károly“ jelszó 
rivallása mellett. Legközelébb ismét egy szomorú eset tanított ben
nünket arra* mit várhatunk fejünkre illy csordáiul. Tizenkét személy, 
köztük barátom Tovnsend is , az egyesült statusok itteni követségé
nek segéde, közösen becsült ifjú em ber, elutazott innen 3ikán a’ 
gyorskocsival Cadixba. Másnap az Ocanán tú l, Pogo del Margari- 
tonnál megtámodá őket 3 0 —4 0  haram ja, ’s „viva Carlos V“ riado- 
zás közben kirablá, kocsijukat e lége té , ’s a’ puszta zsákmánnyal 
m eg nem elégedvén, az utasokat illetlen vad bánásmóddal a’ camu- 
nasi erdőbe hurczolá. Itt az utasokrul név- ’s vállság - jegyzéket 
készitének. Egy oszlálynoktul, ki az utasok közt vala, 50  ezer r e 
ált, Tovnsendtül 2 0  ezer reált ’s a’ t. követeltek. E’ jegyzéket 
egyik utas (egy béna tiszt) által Madridba visszaküldők, olly nyilat- 
koztatással, hogy ha 9ig kezűkhez nem jut a’ váltságpénz, minden 
utast agyon fognak lőni, ki a’ díjt le nem fizetheti. Kerítettek ugyan 
itt annyi pénzt; azonban kérdés: nem fogják e a’ vivőt majd útköz

ben kirabolni ? ’s ennélfogva egyre aggódunk. Uly esem ényről a’ 
hatóságok mit sem akarnak tudni, holott meg kellene gondolniuk, 
hogy illykép az egész déli tartományokkali közlekedésünk m eg 
leend szakasztva, ’s hogy e’ csoportok mindinkább szaporodni fog 
nak a’ carlosi hadseregnek fővárosunkhoz közelgésével. Azonban 
ók csak a’ levelezésekre fölügyeléssel foglalkoznak, 's azon szem é
lyek kinyomozásival, kik Francziaországba leveleznek. Alfaro még 
most is szoros őrizet alatt van, a’ nélkül, hogy előtte okát adták 
volna elfogatásának; bizonyos Ruizt p ed ig , ki a’ bold. Rayneval 
gr óllal pénzügyi viszonyokban állüti, azért börtönöztek b e , mivel 
a’ hatóság némelly jegyzéseket talált iratai közt bizonyos pénzmen- 
nyiségrül, mellyel ő a’ bol . grófiul kapott. —  llly bánásmód gya
korlati magyarázatul szolgál az uj alkotmány 7 ’s 8ik czikkéhez.

A’ belügy-m inister, egyéb hatékony segédszerek hiányában 
3 körlevelet boesáta k i, mellyeknek az országot kellene m egm en
teniük. Az elsőben minden politikai intézőt, katonai parancsnokot, 
tartományi biztosságot, ayuntam ientot, falubiróságot ’s egyház 
személyt fölszólít: értekezzenek eg}más közt, hogyan eszközöl
hetnének a’ haza javára általányos népfölkelést. A’ másodikban min
den tisztviselőt fölszólít: legyenek bizodalommal a’ szabadság vé~ 
delmezőji iránt, ’s nyújtsanak nekik segélyt kitelhetőleg. „Okosság 
’s cselekvési erő, —  úgym ond,—  éles elme ’s álszinkedés, érdem 
és jutalom , vétség ’s büntetés, mindig elválaszthatlanok legyenek ;
’s fordítsák szilárd elszántsággal minden hatalmukat a’ szabadság ’s 
ártatlan megkoronázotinak védelmére.“ A’ harmadik, a’ polgári ’s 
katonai hatóságokat kölcsönös értekezésre szó lítja , a rru l, mikép 
volna föléleszthető a’ szabadságvédők buzgalma, ’s a’ t.

Espartero állítólagos lemondásával ellenkezőleg közük újab
ban a’ hírlapok, hogy Oraa helyett is ő veendi át a’ munkálkodást, 
’s  hogy általában a’ d. Carlos ellen táborzó minden katonaságnak 
főparancsnokává lön; min a’ Sentinelle des Pyrenées szerint Pampe- 
lonában —  ’s egyébből is —  igen csudálkoznak ; m ert ő , eddigi 
munkálatai szerint ítélve, épen nem azon férfiú, ki Carlos előhaladá- 
sának gátol vethetne.

Spanyol határszélekről érkező levelek megerősítik Esparte- 
ronak Oraa helyébe neveztetését, minek következtében az már meg 
is indult Teruel felé. Az angol pattantyusságot Hernanibul San-Se- 
bastianba helyzék á t, ’s zendüléstül tartanak az angol segédsereg 
maradványi közt, mellynek isméti rendezhetése iránt minden remény 
elenyészett. Amaz 1400  fegyveres közül, kiket Lezoban összegyűj
tőnek, mintegy 6 0 0  hagyá el ismét zászlóját, és San - Sebastianba 
indult, magát ott, Angliába visszatérőleg, hajóra szállíttatni. Ennek 
következtében 0  Donnel osztálynok bekiildé lemondását egy gyors 
hírnök által a’ madridi kormánynak. F itz-G erald  osztálynok, Shaw 
és llum phreis ezredes, kik az ang. segédsergi pattantyusságot ’s 
m érnöktestet igazgatók, f. h. l ü k é n  érkeztek Bayonneba; ’s onnét 
Paris felé tovább utaztak. A’ Sent, des Pyrenées tudósítása szerint 
Espartero 20  ezer főnyi hadseregnek parancsoland ezentúl. Az ugyan 
helyes volt, mond a’ nevezett lap, hogy illy hadsereg parancsnok
ságát egy férfi kezére bizzák ; de hogy arra épen E spartero t vá- 
laszták, olly vakságra m utat, m ellyet igazolni semmikép sem lehet. 
Am a’ férfiú, kinek tehellensége Bilbao, H ernani, Pampeluna és 
Eogrönonál olly világosan kitűnt, ’s a' hadi munkálatokra olly kár
tékony befolyású volt, m o st, im e , korlátlan hatalmú intézője a’ 
háborúnak ! Jaj az igazgató királyné ü g y én ek , ha a’ thrónkövete- 
lővel más férfiút nem tud szem beszállitni! M eg nem fogható, mikép 
tudott a’ ministertanács illy kinevezést hatékony rendszabálynak te 
kinteni, ’s mint lehet olly gyönge, hogy ebből jó következést vár. —

Bilbaói levelek szerint bebizonyul az itt kiütött katonai lázon- 
gásrul szárnyalt hir is, mellynek azonban semmi komolyabb következ
ménye nem lön. A’ Trusille zászlóalj, melly több idő óta nem ka
pott m ár zsoldot , kereken lemonda tisztei iránti engedelm esség
érül. A’ makacskodókat karddal rohanák m eg , ’s közülök néhányát 
jól megvagdaltak; ekkor általányos kitöréssel fenyegetődzék a’ bosz- 
szuság. San - Miguel tábornok megnyugtatá végre őket azon íg é
rettel, hogy más nap pénzt osztand ki közöttük, mit valósággal tön is. 
íg y  történt, hogy egy trombitás jelszava, ki egy halomra szőkéivé 
V Károlyt élteté , épen semmi viszhangra nem ta lá lt, ’s a’ bebör- 
tönöztetést sem kerülhető el. Hire szárnyalt, hogy Aranda de E u 
róbán is zenebonáskodott három zászlóalj, ’s fegyverestül odaha- 
fi-yá szolgálatát. —

A N G L I A .
A’ felsőház ülésében julius 1 lén  az irlandi választás-törvény

nek az alsóház által elfogadott módosítása 7 4  szóval 36  ellen fél
revettetett. A’ törvény ugyanis azt rendeli, hogy egy választó sátorba 
nem szabad több mint 6 0 3  választónak bem enni, ’s minthogy vala
mennyi ugyanazon betűvel kezdődő nevű választónak egy sátorba 
kell mennie, megtörténik, hogy ha illy választó több van 60 0 - nál, 
nagy része kimarad a’ választásból. A’ módosítás abban állott vol
na, hogy egynél több sátor építtessék. A’ tory  többség ezt ellenzé.

A’ felsőház ülésében julius 14én többi közt benyujta Sussex 
egy folyamodást a’ quackerektől, mellyben a’ halálos büntetések 
eltörlesztésétkérik; de utóbb ismét viszszavette, mert hiba történt ben
ne a’ ház czimzete e llen , mit a’ quäkerek vallásos tanjából lehete 
megfejteni. Vonakodtak ugyanis a’ lordokat egyházi és világi urak
nak elismérni. Brougham nyilványitá ez alkalommal, hogy indítványt 
fog tenni, mi szerint a’ lordok czimzete elégnek ism értessék, ha 
azok „parliament peereinek“ neveztetnek ; minthogy különben a’ quä
kerek nem is gyakorolhatnák kérelmi jogukat.
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Az alsóház julius 13iki ülésében a’ vasutakat tárgyazó álta

lányos szabályokban elfogadák azon rendelést i s , melly szerint a’ 
vasút - fölállításra megkívánt tőkének tized részét Anglia bankjába 
kell tenni, biztosításul az igazgatók ’s részvényesek nyerekedés-dühe 
ellen. —

A’ londoni rendőrhivatal B owstreetben nem rég különös vitát 
vala elitélendő. A’ király angolul His Majesty a’ királyné pedig Her 
M ajesty ezimmel illettetik. Nem rég egy udvari konyhakocsi, melly 
azonban még a’ király névl'elirósát viselé, Kingston kapuján mene át. 
Az ottani vám bérlője a’ vám m egfizetését kívánta , állítván, hogy 
mivel IV. Vilmos már nem él, a* vámmentesség egyedül a’ királynét 
ille ti, ’s azért a’ kocsin a’ His szót Ile r szóval kellett volna iölcse- 
rélni. A’ főlovászmester bevádolá a’ bérlőt; a’ b i r ó  III Vilmos 
és Maria királyné egyik régibb rendeléséből kimutatá , hogy mind a’ 
királyt mind a’ királynét hissel is , herrel is czim ezhetni; m iért is 
a’ bérlő lt i  shilling birságra és a’ költségek m egtérítésére itéltelék. - - 

Az alsóház ülésében julius 14ikén Attvvood ur következőleg 
nyilatkozók: „Én külső politikánkra nézve néhány kérdést óhajtók 
lenni, mellyekröl már előbb értesitém  ministereinket.“ A’ szó 
nok: „Szándékozik e Ón különös indítványt tenni?“ —  Attvvood u r: 
S)Nem • hanem, mint épen mondám, csak kerdeseket akarok tenni, s ha 
a’ ház szabályai meg nem engedik azt, hogy jegyzésekkel kisérjem, 
csak egyszerű sorban fogom azokat előadni: —- 1) Végkép elhatá
rozta e ő felsége kormánya, a’ bécsi szerződés Oroszország által 
történt m egszegésben Lengyelország és Krakó iránt megegyezni. — ? 
(Halljuk!) 2) Elhatározta e magát, nyugodtan engedni, hogy Orosz
ország Circassiát Törökország ajándéka czime alatt a’ drinápolyi bé
kekötésre hivatkozva elvegye, noha Oroszország már előbb abban 
egyezett m eg Angliával, hogy a’ nevezett békekötés által végzett 
háborúban Törökországtól semmi hasznot ’s kedvezést ne kívánjon? 
(Halljuk!) 3) E l van e határozva ő fölsége kormánya, Oroszország
nak engedni a’ Duna - torkolat kizáró használata!, daczára az említett 
egyezésnek ezen ország és Anglia között ? 4) Föltevén, hogy Orosz
ország ezen egyezéstől visszalépett volna, el van e határozva ő fölsége 
kormánya megengedni az orosz hatalomnak, hogy olly ajándékot fo
gadjon el Törökországtól, mellynek adására ennek joga nincs, mint
hogy Törökország soha Circassia elism ert bírásában nem volt? (Mali
juk !) 5) E l van e határozva megengedni, hogy Oroszország Circassiát 
meghódítsa, népét talán kiirtsa, ’s egy olly országot kerítsen hatal
mába , melly hátartalan befolyást ’s végre uraságot is nyújtaná neki 
T örökország , Perzia , ’s egész Kelet fölött? (Halljuk!) 6) Végkép 
el van e határozva, hogy Oroszországnak otromba ’s utálatra méltó 
inerészletét Vixen ügyében elszivelje? (Halljuk!) 7) E l van e hatá
rozva, alávetni magát a’ Hunkiar -Iskelessii szerződésnek, melly 
háború esetére á’ dardanellákat orosz önkény szerint bezárja , ’s 
egy részről meggátolja A ngliát, hogy Oroszországot gyönge olda
lán megtámodhassa, más részről pedig Anglia szövetségeseit ’s ba- 
rátjait gyönge zsákmány gyanánt oda veti, ezen éjszaki barbárok ha
talma nagyit sara ’s m egerősítésére ? (Kaczaj.) Mi ördög van itt ne
vetni való? (rendre! rendre!) Sir, valóban át nem látom, mi nevet- 
i égés fekszik komoly szavaimban, i n  m ég tovább megyek. 8) [g aze , 
hogy az oroszoknak e' pillanatban húsz liniahajójuk van, mellyek 
valamennyien vitorlakészen horgonyoznak K ronstadtban, honnan 
tizennégy napi hajózás után a’ Tem ze torkolatihoz érhetni? (Hall
juk !) Igaz e , hogy Anglia tizennégy nap alatt nem állíthat ki húsz 
linia-hajót a’ tengersik ra , a’ Temze torkolatja védelmére ? (Hall
juk!) Keménylem, a’ nemes lord a’ ministerpadon e’ kérdések so
rá ra , mellyek megfejtése tilalm aztaték, egyenes választ fog adni.“
J. R u sse ll: „E zek  olly kérdések, mellyeket az ülés bár melly idő
pontjában sokkal illőbben lehetett volna tenni, a’ Hunkiar-Iskelessii 
szerződést érdeklő kérdést pedig legalább is már két év előtt le
hetett volna a’ kormányhoz intézni. A’ külső ügyek status - titok- 
noka, holnap helyén ’s kétség kívül képes lesz , valamennyi hozzá 
intézett kérdésre megfelelni.“ Attvvood : „De legalább az admxali- 
tás titoknoka adhatna azon pontrul némi föl világítást, melly tengeri 
hatalmunkat érdekli.“ C. W ood: „Én csak azt felelem , hogy ha 
Anglia valaha megtámadtatnék, képes fogna lenni a’ megtámadást, 
hárm elly oldalról jőne is a z , hathatósan visszaverni.“ (Tetszés.)
A’ ház elhalasztatott. —  Oestr. Reob.

Julius le ik é n  a’ királyné sz. Jamespalotában számos kül
döttségét fogadá el a’ city községtanácsának, a’ lordmayor vezérlete 
alatt, melly szerencsekivánó felírást nyujta neki székfoglalásához. 
Válasza igen kegyes volt. Az erre  következett tanácsban, a’ m eg
boldogult fölség több titkostanácsosa foglalt helyet. Egyszersm ind 
legelőször tartá a’ Bathrend kiosztatását, melly alkalommal Eszterházy 
Pál hget is ,  korábbi szándéka szerint, e’ rend nagykeresztével ru 
házó fel a’ királyné.

Durham lord Ejszak-Durham választójihoz levelet irt, mely- 
lyet a’ Globe igen földicsér. A’ nemes lord abban \nglia politikai 
helyzetének élénk rajzolatát adja, melly a’választóknak méltán sinór- 
mértékül szolgálhat a’ közelgő átalányos választás alkalmakor.

Durham lordnak Ejszak-Durham válosztójihoz küldött iratát a’ 
külön pártok különböző értelemben veszik. A’ Times azt akarja be
lőle következtetni, hogy Durham lord egészen convervafv ’s tel
jesen meghasonlott a’ radicalokkal, mivel azt mondá levelében, hogy 
ő nem akar uj intézvényeket, hanem csak a’régieket szándéka javí
tani. A ’ Morning Chronicle szinte elmélkedék Durham irata fölött, de 
benne épen nem találja azt, mit a’ Times. A’ különség, úgymond, 
Durham lord és a’ toryk közt abban áll, hogy ugyanazon elveket

máskép magyarázzák. A’ toryk is ragaszkodóknak »állítják magukat a’ 
fenálló intézvényekhez , a’ nemes lord is. A’ toryk azért ragasz
kodnak a’ fenálló .intézvényekhez , m ert általa a’ fenálló visszaélése
ket is reményük még továbbra fentarthatni, Durham lord ellenben 
a z é rt, hogy általuk e’ visszaéléseket eltörülhesse.

Hull város tanácsa Durham lordot egy beiktatási ünnepélyes 
lakomára hitta m eg, melly neki, mint Anglia kinevezett lord High- 
8tewardjának adatni fog. A’nslord a’ meghívást elfogadó. —  Bell ur 
május 18aról irt Circassiából, s jelenti, hogy a’ lakosok m egjegy- 
zék, mikép ők nem hiszik többé, hogy Anglia kormánya részvéttel 
van irántuk, mivel Urquhart urat visszahitta Konstantinápolybul, 
azon egyetlen angolt, ki benső részt vett ügyökben, azon egyetlen 
férfit, kinek barátságára ’s buzgóságára bizbaták magukat. —

A ’ választási készületek nagy hévvel tétetnek, ’s a’ pártok 
Irland legnyugotibb pontjaitó l, ’s a’ távol Orkney szigetektől fogva 
a’ főváros egyházköreiig mindenre ligyelmes szemm el vigyáznak , 
hogy kiszámolhassák, milly érdek emelkedik, vagy bukik; a’ sza- 
badelmü é ,  vagy a’ conservativ? A’ hírlapok is versenyt dolgoznak 
e’ czélra; ’s e ’ tekintetben említést érdemel a’ M. Post egy czikke , 
mellyből a’ pártszellem angol módra kitűnik: „Sm ith ur jelentetik 
Buckinghamshire részire szabadelmü jelölt gyanánt. Ugyan ki le
het ezen Smith ur ? Sok Smith nevű ur van a’ világon ; az utolsó udva
ri név-kalendárban három oldalt töltenek b e , ’s hat hasábot a’ lon
doni kézművesek névsorában. Tizenkilenez Smith ur , mint Byron 
lord bizonyítja, Suw arow w al volt ismael ostrománál; kétszer tizenki
lenez (azt bizonyosan tudjuk) tegnap a’ Haymarket színház földszi- 
nén ült. Ugyan tudassátok velünk Smith u r keresztyén keresztnevét! 
A h! nehéz azt szorosan m egtudni! Chesham radical város utcza- 
sarkain hat kérdező óriásbetükkel Smith György esquirehoz fordul. 
A ’ londoni lapok hasábjaiban pedig ugyanazon kérdezők Smith Tamás 
esqu. ur iránt fejezik ki hazafiui határozásukat, hogy őt a’ válasz
tás jegyzékébe teendik. Mi úgy tartjuk, hogy a’ radicalismus idegen
kedése a’ keresztyén tantól ’s keresztyénségtől, egyszersmind hanyag
gá lévé őt a’ keresztyén nevek iránt. Azonban akár Györgynek akár 
Tamásnak híják e’ férfit, azért Bucks m egye derék követe lehet. —  
] .ássuk tehát sajátságait. Milly próbáját adá elveinek ? Hol ragyogta- 
tá észtehetségeit ? A’ m egye mellyik részében fekszik lakhelye ? 
Hány holdból áll mezei b irtoka? Ezek olly kérdések , mellyeket a’ 
buckinghainshirei farmerek naponkint tesznek ; de a’ feleletek fur
csán hangzanak. Sm ith u r bizonyos ideig Canlonban volt, ’s most 
Pécsben igen kényelmesen é l ; Buckinghamshireben épen annyi 
holdnyi földbirtoka van, mennyit Evans tábornok Spanyolországban 
meghódíta. H ihetőleg Smith u r , a’ buckinghamshirei „nagy is- 
m éretlen,“ folytatni fogja utazását. —  Három év előtt azt vélték né- 
mellyek, igen különös az ó fö lségétö l, hogy egy első ministere- 
ért, Romába küldött; m ost pedig a’ bucksi radicalok majd egész 
N ém etországon át hírnököket fognak nyargaltatni, egy megyei je 
lölt fölhajhásztatása végeit.

Dublinban a’ polit. egyesületben julius I I é n  O’ Connell be
szédet ta rta , hogy a’ kijelöltséget a’ város részére  magárul elhárít
sa , minthogy a’ kilkennyeknek már eligérkezék. A ’ torykról nagy 
m egvetéssel szól, de azért figyelmezteti a’ szabadelm üeket, hogy 
talpon legyenek. Főleg ója őket a’ szeszes italoktól választások ide
jén, ’s tanácsolja nekik, hogy mérsékleti társaságokat alapítsanak. —  
„Cläre választásánál, úgy m onda, 1 0 0 ,0 0 0  em ber vala együ tt, ’s 
kilencz napig az égető napnak k itéve; és szomjokat csak vízzel ol
tották. (Mivel is lehetne hathatósabban ?) De azért részesültünk is 
a’ dicsőségben, hogy W ellingtont és Peelt meggyőztük. M ostm ég 
egy harezot kell megnyernünk a’ királynéért és Irlandért. No ’s ra j
ta, drága irlandiak! az ifjú királyné nevében, kitül semmit sem tagad
hattok m eg , azt kívánom tő le tek , hogy semmi egyebet víznél ne 
igyatok. Fontos vizsgálat vár ránk; engedjétek, hogy valamennyi 
eszközeink hatalmunkban legyenek, a’ választás színhelyén! Han
gosan ki kell mondani: ha Irland nem nyer igazságot, az unió 
felbontatását fogjuk sürgetni. Én m eg vagyok győződve, hogy An
gliában egy párt van , melly hatalmasabb, hogysem  mindent e lé r
nünk engedne, a’ mit kívánunk; de mi legalább a’ következménye
kért felelősek nem fogunk lenni.“ (Később O’Connell még is elszán
ta m agát, a’ dublini jelöltség elvállalására.)

Az angolok nagy rém ülésére a’ dögmirigy kiütött Keletindi- 
ában. Egy faluban annyi embert ragadott el egyszerre , hogy nem 
volt elégséges fa a’ holttestek fölégetésire. Azonban azzal nyugtat
ják m agokat, hogy a’ ragály az indiai égöv alatt nem soká tartha t; 
’s valóban 1819-ben is csak kevés hétig pusztíta.

Scotsman edinburgi lap hosszú czikket közöl Alexander W. 
ottani tan ító tu l, az általa föltalált ’s m ár Münchenben is próbakép 
használt galvani sodrony-telegrafrul, melly mint a’ zongora, billen
tyűk által hozatik mozgásba. Másfél órányi távúira tevének m ár ve
le próbákat. A’ billentyűk nyomintása a’ sodronyra h a t , ’s ez által 
jelöli ki az egyes belüket vagy kurtításokat. Hogy a’ sodronyt idő
ről időre uj galvani erővel lehessen ellátni, középállomások készitését 
javasolja Alexander. A’ sodrony külártalmak elleni óvására több eszköz 
ojánltaték már, ’s a’ költség egy London ’s Edinburg közti sodrony
ra legfölebb csak ezer font sterlingre menend, mi 25  betűért, min
den betűnek külön sodronya lévén , 25ezer  sterlingre fogna rúgni. 
A ’ födél ’s egyéb mellékes költségek pedig legfölebb 75ezer font 
sterlinget kívánnak; ’s így az egész költség alig haladná meg va
lamivel egy 6 — 7 angol mérföldnyi vasúiét. —  Ha minden közlés 
hat perczel kívánna is, mi alig hihető , m ert azon időközben a' fölta-
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láló állítása szerint, 65  szó juthat betünkint czéljához, s ha na
ponkint minden végen csupán csak 6óraig munkálkodnék is a’ telegraf, 
m éeis, minden közlést 5 shillingre számítván, évenkint lO ezer font 
sterling jövedelmet hajtana. E ’ telegraf segélyével két edinburgi ’s 
londoni egész kényelemmel beszélgetne ; ’s átalányos behozata rend
kívüli v á lto zá so k a t szülne minden nemű ügy vitelében. A’ kormány 
nróbákat teend e’ szép találmánynyal.
1 F K A  N C Z I A O R  S Z A G .

A’ párisi lapok most főleg a’ követkamra feloszlásával fog
lalkoznak, mert közhiedelem, hogy az csakugyan megtörténik. Most 
^ajd  valamennyien m egegyeznek abban, hogy e’ rendszabály szük
séges, ’s noha a’ doctrinaire orgánumok a’ választás harc* perczét 
még örömest elhalasztanák, legalább nyilván nem  mernek ellene 
szegülni. A’ doctiinairek a’ válosztó-teslek összehívását azért óhaj
tanák ol!y soká halasztani, meddig csak lehet, mert reményük, hogy 
ez alatt tán még is történhetik valami, terveiknek kedvező. Mólé gr. 
ellenben az átalányos válosztásokat örömest látná September ló ig  
bevégzelteknek, hogy az uj kamrát már October 1 5ére összehíhat- 
ná , ’s ekép a’ költség vitatásához m ég jókor hozzá foghatna. —

Julius ló é n  mind a’ kél kamra utolsó ülését tartá. A’ fei- 
sőházban átadá Mólé gróf az elnöknek a’ királyi rendelést, mellynél 
fogva az 1 ©3Tiki ülés be van rekeszlve. A’ kamra azonnal szét
oszlott. —  A’ követházba, hol csak 8 0  tag vala je le n , Montalivet 
hozá a’ berefejző királyi rendelést, mellyre az alsóház is azon
nal szélment. —

Párisi tudósítás jul. 17rül következőleg szó l: Az ülések be
fejezvén Alig találna Ön Parisban már 3 0  követet. A’ ministerség 
megszabadul a’ képviseleti rendszer bilincseinek egy ikétü l, a’ köve- 
tektül, ’s így ismét szabadabban lélekzend ; azonban ha igazságo
sak akarunk lenni, meg kell vallanunk, hogy M ólé gr. sokat veszte a’ 
lefolyt ülések alatt eddigi méltányábul. Nem válik becsületére az 
Abd-el-Kaderrel kötött szerződés eltagadása. Eddig hitelt adtunk sza
vának ’s egyeneslelküségének ; látjuk azonban, hogy a’ ministeri 
helyzet rá nézve kártékony hatású volt, lezsurolván róla erkölcsi e- 
rejének egy részét. A’ képviseleti rendszer is nagyon elveszti már 
hitelét, ’s nsprul napra alább száll a’ közvéleményben. —- Constantine- 
be hadszállitványt készítenek, mellyel Orleans herczeget is el akarják 
küldeni, ’s e ’ czélbul ismét kerüldözik Clauzel m arsallt, ha nem akar
ja e másodízben is fölvállalni a’ parancsnokságot. Spanyolországba 
nem merte őt küldeni a’ korm ány, mert nem akarja maga ellen 
fölbosszontani a’ dynasta-felekezet katonai főnökét, a’ constanlinei 
hadszállitványt azonban ismét örömmel kezére bíznák , hogy a’ mi- 
nisteriumma! kibékítsék. Azt eszközlőleg Orleans hg is irt neki le 
velet , mellyben többi közt azt nyilatkoztatá, hogy minden törté- 
nendők esetére bizodalmas férfiú (minő t. i. Clauzel) kívántatik a’ 
gyarmatba. —>

A’ Charte folyvást tagadja, hogy három idegen követ érteke
zett volt Clauzel marsallal a’ spanyol seregek főparancsnoksága el
fogadása iránt. Az egész dolog merő költemény. —

A ’ franczia hírlapok közt a’ Gazette de F rance, a’ Paix , 's  
a’ Temps bővebb czikkelyekben értekeznek a’ hannoverai király 
azon rendeletérül, mellynél fogva az ország mostani alkotmányát 
felfüggeszté, ’s mint egyenesen kim ondá, annak m egm ászását 
óhajtja. —

Oranból levelek érkeztek julius 4ig. A’ polgári felügyelő 
junius 28án tudósította a’ lakosokat, hogy az A bd-el-K aderrel kö
tött szerződést a’ kormány helybenhagyó , a’ kereskedés befelé már 
most semmi nehézségnek sincs alávetve , ’s a’ város hivatalában 
mindenki útlevelet válthat magának. —  Bugeaud tábornok ugyan
ezt tudatá egy napiparancsban a’ sereggel.

A’ National panaszokra fakad, hogy a’ szajnai megyeispánság 
azon csekély kiházasilást, melly eddig a’ juliusvilézek árvájinak 
évenkint adaték, ezúttal eltörlötte.

Valenciennesben a’ nem zetőrség teszi az őrszolgálatot, mint
hogy az egész katonaőrizet Auzinbe, Denainbe, ’s környékébe ment, 
hol a’ munkások fölzendiiltek, ’s nagyobb bért kívánnak. A’ forron
gás ugyan lecsilapult már, de a’ munkások folyvást vonakodnak visz- 
szatérni a’ bányákba, ’s lárma és ének közt járnak az utczákon.

Az úgy nevezett „franczia egyház“ nagy szorultságban van ; 
csak néhány nap előtt fogatolt be égjük lelkésze Auzou u r , adós
ságok miatt; most pedig már feje abbé Chátel is aláirásiivet kény
telen hivei közt járatni, hogy gyülteremök házbérét Faubourg 
&z. Martinben megfizethesse. A’ házbirtokos azzal fenyegeté el
lenkező esetben, hogy a’ terem et befogja csukni.

Chantelauze, X Károly megkegyelmezett ministerei egyike, 
Lyonban települt le ; úgy hiszik, ott az ügyvédi pályára szándékozik 
lépni. Strassburgban, hol 21.  hatóságtanácsnok vala válosztandó, 
valamennyi válosztás az ellenzés jelöltjeit találta, a’ kormány jelö lt
jei közül egy sem válosztatván.

O L A S Z O R S Z Á G
Nápolyban a’ saját ínség daczára sincs egyébrül szó , mint 

a’ Palermoban is kiütött, ’s félelmesen dühöngő cholerárul. Legújabb 
tudósítások szerint a’ halottak száma naponkint majd ezerre megy. 
A ’ nép dühödten futkos a’ puszta utczákon ’s az elhagyott palotá
kat rabolja. Mondják , hogy a’ pórság négy orvost a’ tengerbe fa
kasztott, m ert vonakodtak beteghez menni , ’s rajtok segíteni. A ’

kormány körülményekhez illó rendszabályokat tesz. —
Legújabb hírek szerint Nápolyiiul julius l l r ö l ,  a’ cholera 

ott néhány nap óta valamennyire alább hagyott; mégis a’betegülések 
száma 1 Óén még mindegy 48 3 ra , a’ halálozásoké pedig 3 1 6ra ment. 
M indössze, a’ ragály kezdete óta (april 13.) julius 10ig 1 6 ,6 9 0  
személy betegült m e g ,’s azokbul 10 ,312  hullott el. —  A’ palermói 
tudósítások julius 9rö l még ennél is irtózatosbak, mert ott legkö- 
zelébb a’ naponkinti betegülések száma 9 0 0 ra  m ene, a’ halálozá
soké pedig 700ra. —  Egy más tudósítás szerint l ’alermoból julius 
9 rö l, naponkint 8 0 0 — 9 0 0  ember hal el a’ cholerában, ’s nincs 
elegendő ember a’ halottakat kihordani.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
K o n s t a n t i n á p o l y ,  jun. 14én. Legközelbi tudósitásink óta, 

azon rendszabályok, mellyeket a’ szultán a’ pénzbecs rendkívüli 
csökkenése ellen hoza, a’ párák keletét jóval fölemelék. K ereske
désünk üdülni látszik, ’s minden újabb körülmény oda m utat, hogy 
érezhetőbb kereskedési fordulattól már többé nem kell rettegnünk. 
Mielőtt fővárosunkba érkezett volna a’ szultán, St. Stephanahoz 
közelítvén, két fiával találkozék, kik lábaihoz borulának. Krzéke- 
nyülten szoritá kebléhez a’ trónöröklőt a’ nagyúr, ’s m o ndá:„T e 
folytatandod munkálatim at!“ —- Azóta a’ Bosporus melletti Stavros 
palotában lakik. —• Az elmúlt Kurban-Bairam-ünnepen tartott nagy 
katonai szemlén alkalmunk vala egész díszben együtt szemlélhetni 
a’ szultán ujdon alkotott sergei nagyobb részét. Sorban állva sok
kal szebb tekintetet mutatónak a’ katonák, sem m int képzelek, azon
ban sok fáradságába kerülend m ég Mahmud szultánnak, őket va
lódi katonai alakba önthetni. Az emberek rondák, lomposak, te 
hetetlenek, ’s szokva lévén keresztbe vetett lábakkal ülni, csám- 
páskodva já rn ak , mintha most is bő papucsban csoszognának. Ocs- 
mány szabatu vörös sipkájuk szemeiket is csaknem egészen elfödi,
’s dísztelen egyenruháik a’ legdurvább ’s roszabb kelmékből ké- 
szülvék. Végre m egzendült a’ nagyúri hangászkar. Elől 12  ken
gyelfutó lépdelt gazdag aranyhiinzelü öltönyökben, magas katonai 
süvegekkel, ezeket 2 0  apród követé szinte pompás díszruhában, 
kalpagjukról iszonyú mereven toliforgó emelkedők m agosra, közbe 
tűzött nagy csinált virágbokrokkal. E z éktelen kalpagokat eleinte 
azért készítők, hogy mögöttük látatlanul lépdelhessen a* szultán,
’s igy a’ gonosz vagy ártalmas tekintet ellen ótalmazva legyen. 
Mahmud szultán e’ balga szokástul eltérve , előre szokta küldeni 
apródjait, ’s tisztjei kíséretében lovagol, kik közül kettő kengyele 
mellett, a’ többi hátul követi őt, m ég pedig többnyire gyalog. Most 
látám először közelrül a’ szultánt. 0  kellemes tartásu férfi, arczki- 
fejezési nem esek, lován csöndes üledékkel ült, ’s egész külseje 
igen vonzónak mondható. Vörös sipkájárul, gazdag munkájú gyé- 
nxán-tokbul, gyönyörű pávatoll forgó lenge ’s vállait bő kék köpö
nyeg fő d é , mellynek galléra gyöngyök ’s drágakövekkel vala bo
rítva. „Sokáig éljen Mahmud szultán!“ harsogó ezer meg ezer torok, 
de a’ nagyur köszönés nélkül hagya minden tisztelkedést.

E  L E G Y H 1 11.
Bielodinban , egy íinnlandi szegény falucskában két 12éves 

ikerfi él, kiket „M orgenstjerna‘; svéd lap igy ir le; Ez’ ikerpár hát- - 
gerincze össze van nőve , úgy azonban , hogy midőn az egyik jár, 
a’ másik lábai ég  fele állanak ’s viszont. Egym áshoz mindenben tö 
kéletesen hasonlítnak , mi gyanittatja, hogy összenövésük nem fe
lette m ély, s ügyes metszés által talán veszély nélkül elválasztha
tók ; az őket látogatott orvosak legalább igy vélekednek. Csudálni 
lehet , milly pontosan változtatják helyzetüket ; mihelyt az egyik 
elfárad, fölsikolt ’s azonnal megfordulnak , mi oily rendesen törté
nik minden óranegyedben, hogy bukfenczeik számát, —- szülőik óra 
gyanánt használják. Egy év előtt játszva jövének azon gondolatra, 
több illy bukfenczet csinálni egymásután, ’s azóta leveleket hordoz
nak mindenfelé, olly sebesen bukfenczezve , hogy ló sem érheti 
utói őket. Falujokban „Furstiva“ (négycsizmások) néven isméretesek.

Egy igen gazdag angol ezredes, ki a’ londoni Jockeyclub 
első hőse, fogadott, hogy hat hétig mint koldus, zsákkal hátán, 
keresztül vándorlandja Angliát, ’s csupán kéregetett alamizsnákbul 
fog élni. Egyik ellenfele jószágán azonban elesipék ő t, ’s mint 
kóborlót 14  napi börtönre itélék a’ dologházban. E’ körülmény hi
hetőleg niegsem m ité a’ fogadást.

G A B O N A Á R .  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.

12én Ungvár 
14én Arad

búza 1

90-StT
kétszer.
80—76“

1 rozt 1

64-60 1

érpa
58-54

1 *ab t 
40—36 1

kukur.
84-S0

1 kiln 
-

74 1 52 52 1 26 26 1 60 1 -
15én Pécs 70—60 1 60—55 SS 1 30 1 33 1 60 40
Igán Debreczen 125—110 1 90—S0 S5-80 1 43—40 I . * 0  1 80—70 S.5-S0
Igán N. Becsker 40—33 1 35 -  1 25 — 20 1 30 1 60 1 ~
49én Miskolcz 90—75 J 65 — 58 1 61—55 1 50-45 1 32—23 1 75 — 70 2 0 0  — 1 . 0

20án Mosony UO-80 1 50—43 ♦8-43 1 42-30 1 32—34 1 72-66 -

22«n Szeged _ 80 1 6 0 55 1 40 32 1 65 65
28án Pest. 80 1 48—33 1 26-23 1 26-25 1 6 6 -

P É N Z K E L E T :  Bécs , jul. 26ikán 4 pCtes slat. köt. 100 i /S  J 3 pCtes 7 Q 27/32; 
2 i f 2 pCtes 5ö 1 /2; 183-filú 500 fort, kölcsön 576 7 j S )  bécsvárosi 2 1 /2  
pCtes bankóköt. 66 1 / 4 ;  bankrészvény d. 1367 ü t.

DUN A V I Z  - Á L L Á S :  Julius 2.7 (tikén : 12' 6" 0-'" íSdikán : 12' 6" 8-'* i f ik é n :  

12-' 5-" 0-'"

Szerkeszti H e l m  e c  ey.  —i Nyomtatja B e i i n e  I.
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F O G I  A. L A T • Magyarország (nemesítés; előléptetés; megyei m egtisztelés; vasmegyei intézkedések a’ magyar nyelv előmozdítása végett; különféle; m. tud. társ.) 
Spanyolország (d. Francisco de Paula állítólagos összeesküvése; kom ám ra vágyása; tartományi elégületlenség az uj alkotmánynyal; minister'! viszonyok; for
rongása’ nép között; lradi hírek: d. Carlos Valenciához ér ’s ostrom nélkül vesztegel; Oraa tábornok megtámodja az ellenséget, egész napi csata ’s a’ t.) 
Anglia (alsóházi munkálatok; Victoria búcsúbeszéde a’ parliament-elhalasztáskor; hírlapi viták a’ hannoverai király rendelése fölött; választási készületek ’s 

felszólítások.) Francziaország (Abd-el-Kader szerződése Bugeaud tábornokkal; különféle.) Hannovers. Törökország. Németország. Amerika. Elegyhir. Gabonaár. 
Pénzkclct. Duna vízállás.

M A G Y A H O R S Z  Á G.
() es. kir. fölsége Rigyiczky Sim ont, a’ nagy - kikindai sza- 

baditékos kerület választó - községe tagját, Krassó megyében fekvő 
fckribestye helységgel, egyszersmind magyar nem ességgel, „skri- 
bestyei“ melléknévvel, megajándékozni, ’s közbejött halála után az 
illető oklevelet annak két fiára, Rigyiczky Izidór’s Pálra iratnimél- 
tóztalott. —

A’ m. kir. udv. kamra , az ó-becsei kir. koronái urodalom 
rendezése iránti legfensőbb határzat következtében, Than János ot
tani ellenőrt tiszttartónak, Kiss Péter keblebeli fogalmazó gyakor
nokot pedig ellenőrködő Írnoknak alkalmazó.

T o r n a ,  jul. 23án. M arich Havid István cs. kir. aranykul
csos ’s megyénk lóispáni helyettese, f. h. iö é n ,  ünnepélyes beik
tatásakor, (1. ez évi Jelenkorunk 5 9 . sz.) nemzeti haladásunk mellett 
buzogva, ’s legfőbb em eltyűjének, a’ honi literaturának, hódolva, 
Dessewffy József grófot, Uöbrentei G ábort, Kovacsóczy Mihályt, 
Kölcsey F eren cze t, ’s Pap Gábort táblabiráknak nevezé.

S z o m b a t h e l y ,  jul. 16án. F. h. elején tartott m egyei (Vas) 
közgyűlésünk, 2 3  ezer pengő forintot ajánla nyelvünk gyarapításá
ra ,  a’ koronázási dij - kiosztás szerint a’ nemesi rendű ’s rangú kö
zönség állal fizetendőt. E ’ mennyiség kamatja falusi iskoláknak köny
vekkel ’s egyéb szükséges eszközökkel ellátására fog fordittatni. Hir.

Különféle. Miklovics Jó zse f, p e s t i  p o lg ár, ’s kültanács 
tag ja , egy régi egész m agyar öltözettel gyarapilá a’ m agyar szín
ház ruhatárát, ’s azonkül m ég 100  váltó forintot sziveskedék aján
dékozni, jelentvén egyszersm ind , hogy a’ pesti m agyar szabók egy
hangúlag ajánlkozónak, m inden, a’ m agyar színház számára m eg
rendelendő nemzeti öltözetet ingyen késziteni. —  J a b l o n c z á n ,  
JS'yitra m egyében, E g ry  Antal helybeli vámos buzgalma pór han
gász-iskolát létesite, mellynek tanilványi első nyilványos próbaté- 
tükön olly jelesen kilünteték m agukat, hogy idősb Apponyi József 
gr. azonnal 5 0 -, Apponyi Lajos és Leopold grófok 100-, ’s Mot- 
tesiczky István 50  forinttal, kötelezék magukat évenkint ezen intézet 
gyámolitására. Jelenleg 25  pór süheder részesül hangószati műve
lődésben , melly már is sokat simíta előbbi pajkos vásottságukon. 
E ’ szép példa utánzást érdem el! —  Hmv.

P e s t i  tud. egyetemünkön a‘ legközelébb lefolyt iskolai év 
első felében huszonhármán nyertek tanári koszorút az orvosi kar
nál. A’ második félévben magyobbult a’ m agyarul értekezők szá
m a, júliusban négy közül három érlekezék anyanyelvűnkön, kik
hez járult még jul. 24kén Lóstájner György Lajos orvostanár is , 
a’hazánkban uralkodó „Pokolvarról“ igen nyoinos magyar értekezési
vel. Nem lehet őszintén nem örvendenünk, hogy fiatal orvos hazánk
fiai elég lelkesek szép és súlyos pályájok minden léptén a’ nem zet 
ohajtásit ’s haza díszét szemeik előtt híven megtartani. Figyelme- 
ző. A’ keg) esiskolai rend a’ most \égze tt iskolai évben Rudán 4 8 0 , 
Pesten pedig < 2 3 növendéketrészesite példás oktatásában. Itt, a’ m. h. 
29ikén végbement gymn. szigorú vizsgálat utáni osztályzat nyilvá- 
nyitása alkalmával ns. ’s. t. Fejér G yörgy u r, a’ bölcselkedést ta- 
tulandók első 12 jeiesbjeit könyvajándékkal örvendezteté meg sa 
ját legújabb munkáibul.

A’ magvak t u d ó s  társaság’költségin elkészült: S e b é s z s é e -  
mellyet előadási kézikönyvül kiadott Dr. Cheliu.s M.I. heidelbergi prof 
A’ 4<Iik öregbített ’« javított eredeli kiadás után a’ pesti m. kir. egyetem- 
beli orv. kar’ oskolai haználalára fordító R u g ó t  P á l  prof. ’s m. t t 
rendes tag. Má s o d i k  kötet, a’ munkában előforduló műszavak’ deák- 
német - magyar és magyar - deáknéniet gyűjteményével; összesen 472 
lap nagy Hrétben ; csinos borítékba kötve lft 40kr cp. Az első kötettel 
együtt , mellynek ára ugyanannyi, kapható Eggenberger Józsefacade- 
xniai könyvárosnál, ’s általa a két haza’ minden hiteles könyvkereske
dőinél. Továbbá

A u g u s t u s  hónap folytában , szinte az academia’ költségein 
m e g j e ! e n n e k : 1) Természettudományi pályamunkák. Kiadja a’ in. t. 
t. Első kötet . D l. 1 opperczer Tamás és dr. Csorba József’koszorúzott 
jutalomirataik a’ magyarországi pokolvarról. 2) Tanítmány a’ szemnva- 
valyákról. Fabini után Dr. Vajnócz János. 3) Az elemi nevelés’ alapvo
nalai, W a r g a  J á n o s  prof. ’s m. t. t. lev. tag által. 4) Fali abc és 
olvasó táblák, számszerűit öt. ugyanattól. 5) Eredeti játékszín, kiadja 

in. t. t. Hatodik kötet : Ekebontó Rorbála , szomorujáték 4 felvon 
T ó t h  Lórin ez m. t. t. lev. tagtól. — Pesten, július’ 3j. JS37. P. 
/Sc lie del Ferencz, titoknok.

Ma g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  Kacséra Lőrincz phil. dr >s j- 
les ügyvéd, a’ magyar nemzeti academiának, alaptőkéje’ nevelésér ' 
,,A’ rövid utó visszatételről (de summám repositione)“ szóló érteke-  ̂ ’ 
s z á z  példányával kedveskedett. Kapható az Eggenberger Józsefi * 
cademiai könyvárosnál ’s általa minden egyéb könyvboltban. Ára e’ 
tömött nyomtatású n. Srétben 6ö lapra terjedő iratnak, kötve 30kr. Cn 
Pesten auguslus 1. 1837. D. S c h e d e l  Ferencz, titoknok.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi, jul. 12rül költ, levél szerint, két ellenkező hirle- 

mény szárnyalt e ’ napon a’ fővárosban, ’s mind a’ kettő nagy nyo- 
mosságu. Azt állítják, bogy Christina királyné, sógora, d. Francisco 
de Paula által ellene intézett Összeesküvésről tudósiitatván, mi sze
rint ez a’ föllengősdi párt vezére gyanánt lépe fö l, ’s a' kormányt 
magához akará ragadni: e’ m erényért, hitvesével ’s nyolez g y e r 
mekével Badajozba parancsoló vitetni, erős őrizet alatt. Mások sze
rin t pedig maga d. Francisco kérte az igazgató királynéiul, hogy a’ 
polgárháború végeztéig családostul Lissabonba vonulhasson, ne
hogy kiütendő lázadás esetében tudta ’s akaratja nélkül valatnellyik 
párt iránt magát felelőssé tegye. Annyi bizonyos , hogy e ’ hirlemé- 
nyek valamellyike csakugyan igaz , m ert az infans szolgálatában le
vők m ár néhány nap óta útra készülnek, ’s ezenkül a’ palotában ko
moly, aggodalmas arezokat szemlélhetni. Az is való, hogyazigazg . 
királyné egy idő óla igen visszatartózkodó az infans ellenében, ’s 
nem látogatja m eg , mint egyébkor, nővére házát, kit egyébiránt 
annyira szeret. —  Ama’rosszalás, mellyel a’ tartományokban az uj al
kotmányt fogadók, ’s azon körülm ény, hogy a’ hatóságokon kívül 
senki sem akar rá m egesküdni, nagyon meghunyászkodtatá a’ fővá
ros nagyságosit, kik már hímzett ruhával vélték magokat látni a’ 
tanácsosak teremében. A ’ministerek rettegnek ama’ napiul, mellyen 
a’ választók összehivatnak, ’s nem csak ama’ késlekedést fordítják 
hasznukra, mellyet a’ választási törvény jelenleg a' cortesi vitatkozá
sok alatt szenved , hanem tovább halaszthatása tekintetébül még 
azt is erősitik , hogy addig választások nem tö rténhetnek , mig a’ 
népösszeirás az egész országban meg nem történik. Ez arra mutat, 
hogy: mi a’ mostani kamrát legalább is két esztendeig együtt fog
juk m ég tartani, ha e’ közben nemzeti gyűlés nem váltandja föl az t, 
mint a’ franczia zendületkor; a’ mi nagyon válószinü. Mióta d. Car
los az Ebron átkelt , Almodovar gr., a’ hadminister, m integy hat 
hét tábornokiul vön m ár kezéhez lem ondást, ’s köztük Oraa- és 
N oguerastul is. E ’ példát több politikai intéző is követé , hasonlag 
benyújtván elbocsáttatási kérelm üket Calatravanál. De mind a’ két mi
nister ovakodék ezt köztudomásra ju tta tn i; sőt az igazgató király
né előtt is eltitkolák, ’s m inthogy alnok tisztviselőikben nem bíz
tak, e’ szom orú jelentésű okleveleket haza vivék magokkal irószök- 
rényükből. Látható teh á t, hogy ránk nézve nincs m enekvés; ne
künk lemondással kell fegyverkeznünk, ’s keserűn lakolnunk azon 
férfiak konokságaért, kik bármi áron meg akar ják kezükben tartani 
a’ korm ányt, ’s kiknek önfejűségét a’ föllengző ellenpárt m ég in
kább keményíti. Ma este zűrzavartól félnek. Lujan illetlenül bánt 
Alvaroval a’ cortes tanácskozási termében ; a’ nép a’ barriokban na
gyon ingerült. Több szem élyt elfogtak ’s bebörtönöztek, azért, 
hogy Y Károlyt élteték. Tegnap esle vér is folyt a’ Calle de Jós 
T rés P recesben, hol néhány hajdani királypártit gyilkoltak m eg; 
délután pedig „Éljen a’ köztársaság“ hangzék a’ Fonlanában. Egy 
másik saragossai levél pedig, szinte a’ fönérinlett naprul, azt Írja, 
hogy e ’ városhoz fölszólító iromány érkezett Barcelona, Lerida és 
T arragona városoktul az iránt: alakítsanak védségi juntát, m égpedig 
olly hatalommal, hogy ez a’ hadseregnél főnököket nevezhessen 
ki ’s léptethessen le. Saragossában öröm est tenne a’ nép valamelly 
elhatárzó lép és t, ha erre  az illető hatóságok biztatnák ; csakhogy 
valahára vége szakadna e’ haldoklási állapotnak , mellybe az o rszá
got a’ kormány ügyetlensége buktató. Barcelona bosszankodva fakad 
k i ,  úgymond ez irat, a’ pulya M eer báró ellen ; ’s ő nem fog töb 
bé Catalonia fővárosában mutatkozni. Tiz hadvezérünk van, ’s m ég
is közelítni engedik a’ carlosiakat Valenciához. Ue ne essünk két
ségbe ; ezek m ég a’ világ legjobb baráti lesznek , sőt talán azok 
volnának jelenleg is , ha a’ christinói tábornokok olly népet nem lát
nának magok k ö rü l, melly elszánta magát soha nem alkudozni a’ 
zsarnoksággal. Egy vigasztal ’s nyugtat bennünket; az t. i., hogy ka- 
tonóinknem hagynakel Ínségünkben. Buerensosztálya, ezer lovag’s 10 
zószlóalnyi gyalogság, itt vonult kérésziül. Naponként l Bóra folyásig 
ment. Szerencsétlenek majd m eztelenek, ’s fáradság által elcsigá
zottak; ’s m ég is milly szép lelkesüllség!—  14ikén nagy aggodolom 
lepte m eg Saragossa népét, m ert a’ carlosiak egész egy órányi kö
zelségre jutának a’ városhoz.

M adridi, jul. lö ig  terjedő hírek sze rin t, elenyészett már 
ama’ félelem , m ellyet d. Carlos Ebron átkölíöztének hire okozott, 
de csak hamar megújult ism ét, midőn tudósítások érkeztek az e l
lenségnek a’ főváros felé közeledtérül, sőt némelly vérengző jelene
tekre is szolgáltatott alkalmat a’ nép között. Néhány csapat katonaság 
ugyanis, azon állításnál fogva, mintha a’ nép zenditő kiáltozásokat 
hallatott volna, megtámodá azt 8  ’s 9ik közti éjjel, ’s carlospárli- 
ság gyanúja miatt közüle néhányat meggyilkolt. —  9ikén egy végze-
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mény jelent m eg, rnelly a’ belügyek minis tere P*la Pizarro elbo- 
csáttatását hirdeti, helyébe a’ jaeni követet d. Pedro Antonio Acunát 
nevezvén ki. E ’ férfiú 1834ben  az ellenzőpárthoz tartozék, tagja 
volt 1835ben a’ Torreno ellen bíráskodott andujari juntának; utóbb 
Mendizabalhoz csatlakozók; Calatrava m inistersége alatt mindig a’ 
kormány mellett szavazott, ’s egyhónapig cortes - elnökséget is vi
selt. 0  szilárd lelkű, de nincs szónoki tehetsége, ’s egyáltalán nem 
ismeri az ügyeket, m ert soha sem visele hivatalt. tOikén este, 
magányos kihallgattatáskor egy levelet nyújtott át az igazgató király
nénak az angol követ, királynéjául. —  L atour-Maubourg g r., elha- 
tározá magát a’ mostani körülményeknél fogva sietséggel Madridba
jönni.__Az itteni és sardiniai kormány közt régóta fönálló viszály
komoly fejlődéshez látszik közelítni, m ert a’ sardiniai kormány a’ 
Genuaba kinevezett spanyol consult nem akarja elismérni.

D. Carlos Valenciát megszállva ta r tja , sőt legújabb tudósí
tások szerint külvárosát el is foglalá. Magát a’ várost azonban nem 
könnyű játék lesz elfoglalnia. Ezt tornyokkal rakott magas fal keríti, 
inég a’ mórok építménye, mellyel I8i>9ben újra kijavítanak ’s azóta 
folyvást jó állapotban tartanak. Árkok nem védik ugyan, de egyik 
oldalrul a’ Guadalquivir, másikrul pedig öntözési csatornák gátolják 
a’ tövébe juthatást. A’ kapu elő tt, a’ Guadalquiviron ’s egyéb csa- 
lornákon levő öt hídnál, gátok ’s árkolatok vannak vonva, mellyeket 
mindenek előtt el kell foglalni az ellenségnek. Maga a’ fal olly vastag, 
hogy 8  fontos álgyugolyókat bizton kiáll, ’s csak 16— Ü4 fontosak 
törhetnek rajta rézst. 18! Üben valóságos ostrom ot álla ki e’ hely 
Suchet vezér csapatja ellen, ’s csak húsz napi ellenállat után hódolt 
m eg; sőt 1808ban, midőn még falai kiegészittetlenek voltak, ’s é- 
pen semmi védsáncza nem vala kívülről, vonakodott megnyitni ka
puit Moncey tábornoknak, ’s többszöri megtámodásit is sükere- 
sen visszaverő. Ekkor egy hajdani m ór palotát, melly szinte rom 
jaiban feküdt m ár, erősséggé változtattak , mellyel későbben Suchet 
vezér, miután e’ czélra egy  nagy kolostort lerontatott, tetem esül 
nagyobbíla ’s megerősite. Látszik ebbül, hogy d. Carlos egy roha
nással nem hóditandja m eg Valenciát, s ő t , hogy hihetőleg csak 
úgy kerilhetendi azt k éz re , ha annak polgársága az ő részire nyi
latkozik, vagy néhány párthive, a’ városfalain belül zendülést tá 
m aszt, vagy cselszövényt kohol. Az őrsereg  ugyan csak 3 —4 0 0  
fegyveresbül ’s néhány pattantyúsból áll, de ezek is jó sokáig k é 
pesek ellenállani. A’ városnak segitségül sietett csapatokat d. Carlos 
jól megelőző ; ha mindazáltal Buerens osztálynok, Oraa, Nogueras 
és Borgos hadával egyesülhet, jó sükerrel támodhatják m eg az 
ellenséget Valencia síkjain. E spartero , fő hadvezér, mint mondják, 
10 ezer harczossal indult ki Navarrábul, Madridot ótalmazandó, egy
szersmind pedig a’ valenciai seregnek második vonalát képezendő. 
Ha d. Carlos 's Cabrera egyesült hadát csak öt napi ellenállás kés
lelteti is: nem kerülhetendi el Oraa m egtám odását; ’s vagy ism t 
a’ cantaviejai hegyekbe keilend visszavonulnia, vagy Murcia ta r 
tomány felé tovább haladnia. Mondják ugyan, hogy d. Carlos terve: 
magát Valenciában megfészkelni, ’s azt hiszik, hogy ezt párthivei- 
nek összeesküvése által eszközlendi, kik neki Valencia kapuit meg- 
nyitandják, mire jó eleve m ár mindent elkészítettek. De ez nem 
valószínű, m ert itt őt a’ királyné hadserge tökéletesen beköríthetné, 
’s a’ város meghódoltatása után néhány n ap ra , ebben veszélyes 
ostrom alá vehetné.

Limouxi tudósítások jul. Ü Irü l azt mondják, hogy Oraa 14- 
ikén Valenciába érkezett ’s másnap reggeli 9 órakor m egütközött az 
ellenséggel Venta del P oyonál, Valenciáiul néhány óra távolságra. 
A’ csatában, állítólag üraának csak előcsapatja ’s d. Carlos hátvé
de részesü lt, melly azonban egész estig tartott. —  A’ városban, 
minden készen álla védelem re, a’ hajósok ’s halászoka’ legveszé- 
lyesb állomásokra ajánlkoztak.

Bayonnei levél inegczáfolja ama’ h irt, hogy Gomez is C ar
los hadseregével van, ’s azt állítja , hogy folyvást erős őrizet a- 
latt raboskodik Segurában; ’s írja, hogy a’bilbaói sükeretlen ostrom 
miatt Carlos kegyét vesztett Casa Eguia tábornokot is bebörtönzék.

Tovnsend, kiről múlt számú lapjaink em lékeztek, mintegy 
csuda által menekedett ki a’ rablók kezeiből , ’s nyom om  állapot
ban érkezők vissza Madridba. 9 napot ’s éjét tölte a’ haramja csa
póid közö tt, s mindig szabad ég alatt. E z idő közben 5 más gyors
kocsit raboltak ki a czim borák, ’s két fiát is magokkal vivők a’ sze
rencsétlen Beltran de Lysnek, ki már kettőt vesztett el a’ vérpadon.

A N G L I A.
Az alsóházban jul. 1 7én fölkelt Peyronnet Thompson ezredes 

Hull radical követe s igy szó lt; „Minthogy ő fölsége kormánya e- 
gyik tagját a házban látom , jelentett kérdésem et intézni szándé
kom hozzá, melly iinez: Valljon hitelesnek tartják e ő fölsége 
ministerei a julius óén költ ’s állítólag a' hannoverai királytól ki
bocsátott azon felszólítást (proclamatio), mellyben nyilványítja, hogy 
az elődjei, IV György ’s IV Vilmos által adott alkotmányt ő m a
gára nézve sem alakilag sem lényegesen kötelezőnek nem tekin
ti , s azon határozását tudatja, hogy az ország régi alkotmányá
ra szándéka visszatérni, anélkül azonban, hogy e’ végett Hannove- 
ra királyság közös rendéit tanácsul meghíja ?“ (Hangos kiáltás: „H all
juk ! Halljuk;“) Roulett Thompson a’ kereskedési minister : „Én e’ 
kérdésre semmi választ nem adhatok. Annak megfonlolása inkább 
a hannoverai rendek , mint a’ britl parliament elibe tartozik.“ Thom p
son ezredes : „ í g y  tehát én mindjárt a’ jövő ülés kezdetén , ha 
ugyan leszen még akkor ülésem e’ házban, indítványt teendek, kö
vetkező tartalmú javaslat behozhatására : hogy a’ britt korona mosta

ni körülményei közt semmiféle külföldi herczeg vagy hatalmasság 
ne bírhasson bármilly törvényhatóssággal, hatalommal, magossággal, 
kitüntetéssel, tekintettel, vagy öröködési joggal a’ nagybrittanniai o r
szágok határai közt, ’s hogy a’ királyszéki öröklés-jog ő fölsége m ag
talan elhunyása esetén a’ mostani hannoverai király kizártával Cum 
berland György h erczeg re ’s örököseire szállittassék.“ (Halljuk! Hall
juk ! ’s harsogó tetszés.) —

A’ londoni udvari újság julius 17röl két felszólítást (procla- 
matiót) közöl a’ királynétól, egyik, feloszlatja a’ parliam ents, ’s uj vá
lasztásokat rendel, mellyeket f. é. sept. l ü g ,  úgymint az uj par
liament összegyűlése napjáig , be kell végezni, a’ másik valameny • 
nyi skót peert felszólítja, hogy augusztus Üőén l ü  és 2  óra közt 
délután Holyroodhouseban Edinburghban összejójenek, vagy m eg
hatalmazottakat küldjenek, a’ felsőházban ülendő 10 skót peert 
inegválasztandók. —

A’ rabszolgaság elleni társaság nyilványos gyűlése , melly 
jul. 1 1 én Londonban Exeterben Sussex elnöksége alatt tartaték, nagy 
lelkesüléssel végzéseket hozott állhatatos törekvésre a’ rabszolga
ság teljes eltörlesztése mellett; nehogy a’ rabszolgák mostani tanuló 
állapotjok után is, a’ rabszolgaság sok más újabb alakban újra fen- 
maradjon. “ E ’ tekintetben figyelem volt a’ bekövetkező általányos 
parliamenti követválasztásokra is, hogy csak az azt előmozdító fér
fiak választassanak meg. Azon jelentés, hogy Victoria királyné szem é
lyesen halasztandja el a’ parliamentet, az óriás fővárosban olly érdeket 
tám asztott, a’ minőt e’ fölségi tétel talán egész század óta sem. 
A ’ népsokaság azon utczákon, mellyeken a’ királyné menendő vala, 
töm érdek, ’s az örömrikoltozások kábítók voltak. A’ királyné kö
vetkező beszédet ta rto tt: „Mylordok és gentlem anek! Vágytam az 
első alkalom ra, Önöket egyesülve látni, hogy szem élyesen ismé- 
tezhessem szives köszönetem et szánakozó nyilatkozatukért boldogult 
ó fölsége elhunytán, ’s a’ ragaszkodás és szeretet azon kifejezésiért, 
mikkel nekem trónra juttom kor szerencsét kívántak. Igen óhajtóm 
megújítani azon bizonyítást, mikép eltökélett szándékom a’ pro tes
táns vallást, a’ törvény megalapítása szerint, föntartani , a’ lélekis- 
méreti jogok szabad gyakorlását mindenkinek biztosítani, a’ status-köz
ség  valamennyi osztályai szabadságit védelmezni, ’s javukat előm oz
dítani. Örvendek, hogy trónra léptemkor az országot barátságban ta
lálom valamennyi külhatalmassággal. Mig a’ korona kötött köte
lezéseit híven teljesítem , ’s gondosan ügyelek alattvalóim érdekei
re, legfőbb törekvésem  folyvásti tárgya lesz a’ béke jótéteit föntar
tani. Uraim az alsóházban! Köszönöm Önöknek azon bőkezű aján
latokat , miket ez év nyilványos szolgálatira m egszavaztak, vala
mint azon előgondoskodásért, mellyel szokás szerint a’ koronakölt
séget illető fizetéseket födözték. Utasítást adandók, a’ statusköltség 
minden ágainak legszorosb takarékosságu kezeltetésükre. M ylor
dok és Uraim! midőn e’ parliamenttől búcsút veszek, köszönete
met mondom Önöknek azon buzgalm ért ’s m unkásságért, mellyel 
Önök a’ nyilványos szolgálatra szánták el magukat. Noha munkáik 
a’ m egtörtént szom orú eset (a’ király halála) által váratlanul félben- 
szakasztattak , m ég is bízom , hogy jótékony következésüek lesznek, 
’s a’ törvényhozás tovább haladását az ujparliamenlben is előmozdítand- 
ják. Örömmel látom, hogy Önök néhány hasznos rendszabályt m egér
leltek, mellyek közé különös érdekkel számítom a’ fenyitő tö rrény- 
könyvjavitást, ’s a’ halálos büntetések száma megkevesbülését. En 
a’ törvény e’ szigorúsága enyhítését kormányom szerencsés kezdete 
gyanánt üdvözlőm. Felelősség m ély érzetivei lépek a’ királyszék
re , mellyet az rám ruház , de erősültnek is érzem  magamat becsü
letes szándékún ’s a’ Mindenható ótalmától függésein tudalma által. 
Rajta leszek, hogy mind polgári, mind egyházi intézvényink józan javí
tások által tökéletesbittessenek mindenütt, hol javításra szükség van, ’s 
hogy mindent m egtegyek, mi hatalmamtól függ , az elkeserülés s 
meghasonlás kibékitésére ’s elhárítására. Ez elvek szerint cselek- 
ve, minden alkalomkor bizalommal nézendek a’ parliament bölcsessé
gére, ’s népem szere te tire , mellyek alkotják egyedül a’ korona m él
tósága igazi támaszát, ’s biztosítják az alkotmány szilárdságát.“ —- 
A ’ Iordkanczellár erre  nyilványítá, hogy a’ parliament septem. 1 0 ig 
el van halasztva. E rre  ó fölsége leszállt a’ királyszékről. Magas any
ja ,  Kent hgné , ki mindenre, mi történők, aggódó figyelem m el, ’s 
anyai gondossággal vigyázott, a’ királynét nyomban követé. Midőn 
a’ királyné a’ terem et elhagyta, igen barátságosan mosolygva hajtó 
meg magát több peernének jobbra ’s balra. A’ m enet ugyanazon 
renddel tért a’ palotába vissza, mellyel érkezett. Az örömkiáltozás 
valóban kábító v a la , minthogy a’ szép idő , ’s a’ látvány újsága 
tömérdek em bersokaságot csődíte össze és semmi szerencsétlenség 
nem háborító a’ köz örömet. —

Az angol lapok közt a’ Morning Chronicle keményen meg- 
támodja a’ hannoverai királyi rendelést, mondván: „A ’ hannoverai 
alkotmány eltörlesztése első gyüm ölcse volt a’ Lyndhurst-kabinet- 
nek St. Jam esben , (Cumberland herczeg ott lakott vala trónra jut- 
ta előtt,) melly közvetetlenül ő hannoverai fölsége elutazta előtt 
olly számos és fontos tanácskozást tarta. Egy pillanatig sem  két
kedhetni, hogy e’ titkos tanácsosival, kikkel olly gyakran be volt 
zárkózva, királyi szándékit tudatá, ’s hogy az alkotmánynak meg- 
semmíttetése ő fölsége lélekisméreti tanácsosától, Lyndhurst lord
tól erede. A’ Standard pedig azzal menti a’ tettet, hogy Hannovera al
kotmánya uj, ’s az ország boldogságára szükségtelen volt; de mind 
e’ mellett is hiedelme szerint a’ hannoverai király az általa el nem 
ism ért alkotmányt nem azért függesztő fö l , mintha az előtte igen is 
szabadelmü volna, hanem csak némelly magányos jogú öröködési
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kérdések m ia tt, mellyek elintézése által családja jogait sértetteknek 
tekinti. E ’ torylap hathatósan ellenmond azon állításnak, hogy az 
angol toryk bár legcsekélyebbet is tudtak volna Em észt kir íly ezen 
szándékáról. Azonban a’ Morning Chronicle a’ följebbi czikkelyt 
nem elégelvén , újabb ’s hasonlóan hathatós czikkelyében ezt mond
ja : „Vilmos király, teljes birtokában volt ílannovera fölségének , 
’s azért is egy tőle adott ’s Hannovera népétől elfogadott alkotmány 
szintolly kötelező utódjára, mint rá magára nézve volt. Állott le
gyen az fen bár hosszú vagy rövid időig, miután fenállott már ; a’ 
július öiki rendelést mindazáltal semmi értelemben sem jogosíthat
ni. A’ Times, inelly eddig a’dologról mélyen hallgatott, szinte m eg
szólalt már, de csak azért, hogy ítéletét e’ komoly ügyben felfüggesz- 
sze. ,,A’ ministeri sajtó, úgymond, mint elkezdé , folyvást arról vá
dolja a’ conservativ párt vezéreit Angliában, hogy részt vettek a’ 
hannoverai király azon tételében, melly által ez kormánya kezdetén, 
bármiilyenek is utóbbi szándékai, minden eszesen és józanon gon
dolkodót megakaszta, és pedig, mint erősen meg agyunk győződ
ve, épen azon osztályú statusférfiakat, kiket rágalmazóik arról vá
dolnak, hogy terveiben részt vesznek vagy azokat helyeslik.“ A’Ti
mes m ég tovább nyújtott czikkelyében folyvást azon feladás körül 
forog, hogy az angol toryk a’ hannoverai király ezen szándékáról 
semmit sem tudtak, ’s hogy maga a’ 'lim es sem tudja m ég , mi 
szándékú a’ hannoverai király. —  A’ John buli azt m ondja, hogy 
a’ felfüggesztett hannoverai alkotmány az országot nem boldogító.

IVancis B urdett, ki nem rég  azt jelenté a’ Westminstert 
választóknak, hogy a’ parliamentben képviselési tisztéről igen gyön
gélkedő egészsége miatt lemondani kénytelen; most North Wilts 
választójinak a’ hozzá bocsátott felszóli ásra azt feleié, hogy miután 
egészségében erősültnek ’s javultnak érzi m ag á t, kész kívánságuk
nak m egfelelni, ’s a’ bekövetkező választáskor m egyéjük jelöltéül 
föllépni. —•

O’Connell Durham lord leveléből Durham megye választóji- 
hoz három ötletet talált indítványra az irlandi nemzeti egyesület
ben. Elsőben is azt akarja, hogy Durham gróf politikai hitvallása 
az egyesület hitvallásának nyilványíttassék; 2) hogy az általa (O’Con
nell által) választott jelszó helyéhe az egyesület elnökszéke fölött, 
melly igy hangzik: „Angliának van javított hatósága, Skólziának 
van javított hatósága,’s Irland méltatlannak nyilványittatott birtokára“ 
következő szavak tétessenek Durham gróf leveléből: ,,A’ királyné 
és a’ szabadság; a’ királyné és az alkotm ány; a’ királyné és a’ ja 
vítás 3) ’s végre indítványba hozta, hogy felírás intéztessék a’ 
királynéhoz a’ lordok viseleté ellen Irlandra nézve, ’s Durham gróf
nak adassék által előmozdítás végett.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ M oniteur julius Í8 á n  közli a ’ május 30án  Fugeaud al- 

tábornok és Abd - e l -Kader közt kötött szerződést, azon hozzáadással, 
hogy A bd-e l-K áder a’ szerződést úgy fogadá el, mikép azt hozzá 
visszaküldők ; igy tehát a’ másitásokkal. Az ellenzési lapok azonban, 
ellenmondván a’ m inistereknek, azt állítják, hogy a’ szerződésben, 
mikép az eredetileg Bugeaud tábornok által beküldeték, épen semmi 
változtatás sem történt, ’s igen elégedetlenek az egész dolog vitelé
vel. A’ szerződés fő pontjai ezek: „1 czikkely: Abd-el-Kader elis- 
m éri Francziaország fölségét Afrikában. 2  czikk. Francziaország 
m egtartja magának: Oran tartományban M ostaganemet, M asagrant, 
Orant, A rzew et, ’s m ég egy határt, melly körülm ényesen tüzelik 
k i; Algier tartományban pedig m egtartja magának A lgiert, Sahelt, 
a’ mitidsehai síkot, a’ kis Atlas elejét Chiffáig; ’s mind e’ tartomány 
franczia birtokot képezend. —  3 czikk. Az emir Oran, és Tittery ta r
tományt egészen , Algier tartománynak pedig egy részét fogja igaz
gatni. A’ korm ányság egyéb részeibe nem szabad neki nyomulnia. 
4  czikk. Az emirnek semmi hatalma sem Ieend azon muselmanok 
fölött, kik franczia határon fognak lakni: de ezeknek szabad le 
gyen azon tartomány-részbe költözni, mellyet az emir igazgatand; 
mi az emir igazgatása alatt levő tartom ány lakosira is értendő, m ert 
ezek viszont a’ franczia birtokba költözhetnek. 5 czikk. A’ franczia 
határon lakó arabok szabadon gyakorolhatják vallásukat. M ecseteket 
építhetnek, ’s vallásos dolgaikban lelkészi előljáróiik alatt állanak. 
6  czikk. Az emir a’ franczia seregnek adand: 3 0 ,0 0 0  fanega bú
zát, 3 0 ,0 0 0  fanega árpát, ’s 5 0 0 0  darab ökröt. szállítás h a r
m adrészekben történendő; az első Septem ber Hői l ó i g ,  a’ másik 
kettő két hónapnyi időközben. 7  czikk. Az emir Krancziaország- 
ban fogja vásárolni lőporát, saiitrom át, feg y v eré t’s egyéb hadsze
reit. 8  czikk. Azon kuluglik, kik 'i Iemecenben vagy máshol szán 
dékoznak m aradni, tulajdonaik szabad birtokában hagyatnak , ’s úgy 
fognak bánni velők, mint a’ hadarokkal. 9 czikk. Francziaország az 
emirnek engedi: Raschgunt, T lem ecent, M eschnart, az előbb e’ 
várban volt álgyúkkal együtt. Az emir köteles a’ tlemeceni őrizet 
minden vagyonát, holm iját, hadi ’s élelem - szerét hajón Oranba 
szállíttatni. 10. czikk. A’ franczia ’s arábok közt, kik kölcsönösen 
egyik vagy másik határban települnek l e , szabad kereskedés léte- 
zend. 11 czikk. A ’ francziákat úgy tekintsék az arábok, mint az 
arábokat a’ francziák. Ollyan földtulajdon, m ellyet franczia alattva
lók az aráb határon szerzének , vagy ezentúl szerzendnek, biztosít
tatni fog nekik, hogy szabadon élhessenek azzal, ’s ha netán az a- 
rábok megkárosítanák ő k e t, az emir kárukat pótlandja. Í 2  czikk. 
Gonosztévők mind a’ két határból kölcsönösen ki fognak adatni. ! 3 
czikk. Az emir arra kötelezi m ag á t, hogy Francziaország felhatal
mazása nélkül a’ partvidék semmi részét más hatalomnak át nem 
engedendi. 14 czikk. A’ kormányság kereskedését csak a’ Franczia

ország által megrakott (elfoglalt) révekben lesz szabad gyakorlaní. 
15 czikk. Francziaország az em rnél, ’s az igazgatása alatti városok
ban ügyviselőket tarthat, hogy a’ franczia alattvalóknak kereskedési, 
vagy pedig más egyéb viszályokban, inellyekbe az arábokkal eshetné
nek , közbenjáró gyanánt szolgáljanak. Az emirnek szintezen jo 
ga van a’ franczia révekben s varasokban. Tafna,m aj. 3üán  1837 . 
Bugeaud tábornok, parancsnokló (Iran tartományban. Bugeaud pe
c sé tje , Abd-el-Kader pecsétje.“ —

A’ franczia hírlapok is megszólalnak a’ hannoverai rendelés 
ügyében f a’ Gazette ’s Europe legitimista lapok védelmezik a’ király 
teltét Ez utóbbi azt mondja: Braunschweig hg dicsérte a’ király 
szab: dlelküségét, ’s a’ király arra imígy felelt: „Épen az é rt, mivel 
szeretem a’ szabadlelküséget, nem akarom megköttetni magam az 
alkotmány által. Egy alkotmányos király nem egyéb , mint folyvást! 
csalódások ’s hazugságok lekötelezett orgánuma (létege). En meg 
akarám a’ lehetséget tartani népemnek mindenkor megmondanom az 
igazságot. A’ Jour, des Débats hosszabb ideig hallgatott, de hallgatását 
most az által szakaszlá félben, hogy két czikkelyt közle, egyiket 
a’ Schwäbischer Merkúrból a’ rendelés mellett, másikát a’ Standard
ból a’ hannoverai királytól, ’s csak ezen igen rövid megjegyzést 
toldja h o zz á : az első czikkely félénk kisértés olly tett védelmére ’s 
jogosítására, melly az egész akotmányos Németország bosszanko- 
dását magará voná; a’ másikból pedig azt láthatni: mikép magok Cum
berland hg angol baráti is meg vannak za\uiodva, ’s nem tudják, mit 
mondjanak különös viseletére. A ’ Standard e’ czikkének érdekesb 
helyét közlöttük föntebb. —

A’ National panaszkodik, hogy a’ Bastille elfoglaltatása évnap
ja (jul. 14) egészen feledékenységbe jö tt,  ’s a’ szajnai m egye - is- 
pánság a’ júliusi hősök árváinak évenkint nyujtatni szokott segédpénzt 
jelenleg eltörleszté.

David szobrász két évi munka után a’ Pantheon homlokának 
díszéül szolgálandó müvét elvégzé: ’s ez nem egyéb, mint szemé- 
lyitése a’Pantheont czimező feliratnak: „Nagy férfiainak a’ hálás Ha
z a “ középett t. i. egy oltáron szemlélhető egy felséges alak csillag
koszorús fővel, melly a’ nagy em bereknek koszorúkat osztó Hazát 
képezi. Lábánál ül a’ történet muzája és szabadság. Jobbján a’ pol
gári rendű nagy férfiak, balján a’ hires bajnokok; amott Malesher- 
bes, Feneion, M irabeau, Laplace, Cuvier, David a’ festész ’s a’ t. 
itt Bonaparte vezér republicanus köntösben minden fegyvernemü ka- 
tona-csoportozat k ö z t’s benne az agg g ránátos’s a’ rettenhetlen do- 
bos-ficzkó , ki az arcolei hídon m egrohanást pergete. (Ez most a’ pá
risi nemzeti ő rség lCdik légiója dobosa). K ét szegletiben ifjak cso
portját láthatni, tanulás által a’ haza szo lgála tára  készülőkét, ’s k ö 
zölök néhányat a’ polytechnikai növendékség ruhájában, kik elmerül 
leknek látszanak az Arago által elejökbe tüzö t számításokban.

Rochefortban minap Gavioli nevű gályarab végezletetelt ki 
több rendű gyilkosságai miatt. Kilenczszáz rab vala kénytelen az ol
tani tömlöczbül térden állva ’s hajadon fővel lenni tanúja kivégezte
tésének, kikkel őrül szemközt egy erős katonacsapat állott két al- 
gyuval. Gavioli engedelmet kapott őket jóra inteni, de végre arra szólí
totta fel őket, hogy gyilokkal bosszulják meg magokat, pedig egy 
pillanattal később földre gördült vérengző feje.

W alsh marquist ném etországi útjában Strassburgban fentar- 
tózlaták ’s papirosait megkutaták. Ennek következtében jul. 19kén 
Genoude u r a’ Gazette de France főszerkesztőjének szállását is meg- 
motozák, ’s irományit elkobozván lepecsétlék. B erryer urnái a’ hires 
legitimista követnél is megjelent e’ czélbul a’ ren d ő rség , de B erryer 
nem vala Parisban.

M arseilleből jul. 12rö l érkezett tudósítás szerint ott kiütött 
a’ cholera. Roussin admiral, ’s franczia követ a’ m agos portánál, ki P a
risból jö tt oda, „S esostris“ gőzhajó födözetén útját tovább folyta
tó Konstantinápoly felé. —

Saint-Loban egy anya vakbuzgalombul m egölé 20éves fiát 
’s 10  esztendős lyányát , hogy előbb történendhető halála után, ne 
legyenek a’ világ gonosz tévedésinek martalékul kitéletve.

Laurier b rigg , melly Boireaut Amerikába vala szállítandó, 
az azori tengeren szélrohanások által megrongáltatván, kénytelen lön 
Brestbe visszatérni. Boireaut a’ várba vivék, ’s a’ matrózok átko- 
zák őt, egyedül neki tulajdonítván viszályos sorsukat.

Higny tábornok 15én , mihelyt m egérkezett Parisba , azon
nal udvarlására volt a’ hadministernek ; de úgy látszik, hogy elein
te cselekvő (valóságos) szolgálat nélkül fog maradni. —

Laffitte J. ur jelenti a’ Journal des Débatsban, hogy hét é- 
ves félbenszakasztá» után bankháza October X töl fogva ismét meg 
fog nyittatni. —

Havreba jul. 1 5én „Lyon város“ nevű rakhajó érkezett meg 
tudósításokkal Ujyorkból, mellyek junius 24 ig  terjednek. E ’ rakha
jó Ujyork városban épitteték , 8 0 0  tonna (2 0  mázsa) te rh ű , 148  
láb bo szu , ’s 35  láb széles. Legnagyobb valamennyi most létező 
rakhajó közt és 7 5 ,0 0 0  dollárba került (1 5 0 ,0 0 0  pengő f.)

Jauffret ur , M arseille város könyvtárnoka ezen intézet kéz
iratai közt Bonaparte Napóleon sajátkezű tudósítását leié az egyp- 
tusi táborozásról. A ’ kézirat a’ párisi kir. könyvtárba küldeték. — 

N É M E T O R S Z Á G
Az Alig. Ztg. többrendü czikke bővebben értekezik a’ ju 

lius őröl költ hannoverai kir. rendelésről. Jul. 23iki számában rneg- 
czáfolni törekedik a Journal de Francfort némelly igen hibás adalit 
’s állításit. Például a’ J. de F. ast mondá: Hannovera 1819  dec. 7én költ 
alkotmánnyal b írt; ezen alkotmányt 1831ik  év novemb. iö én u jrad o l-
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ík; 1 8 3 2 május 1 lé n  IV Vilmos megerősítő azt. ’s ugyanazon év 

jus 3 1 én megnyitó Cambridge hg a’ statusok gyűlését. Mind ez hi- 
ás állítás. Mert a’ kormány 1831  nov. Id é n  a’ földesúri ’s rendi bizto

sokból csak egy k üldöttséget hitt össze a’ kormány által elóleg kidolgo
zott statusalaptörvény tervének tanácskozásba vételére. Ezen közös kül
döttség tanácskozásai munkáját az 1 8 3 2  országgyűlés elé terjeszték. 
A z  abból kidolgozott alkotmány-javaslat a’ két kamra állal indítványo
zott ’s élfogadott módósitásokkal mint statuslörvény elfogadtatott, 
’s mint ollyan, Londonban sept. 26án l8 3 3 b an  IV Vilmos által 
megerősílteléJk. Egy másik szinte hibás állítás a’Journal de Francfortban 
az , hogy valamint többnyire a’ német statusok, úgy Hannovera is 
a’ régi alkotmánytól uj alkotmányra ment által; a’ Kendektől, két 
kamrára ; a’ német rendszerről angol rendszerre. Ez szinte hibás 
annyiban, mennyiben már az 1811)ki alkotmány is két kamrát ál- 
líta fö l, ’s képviselői vo lt, mivel a’ polgárság képviselőji és ható« 
ságai valósításán nyugvó képviselés léteze. ’8  úgy látszik, m indez 
Durand ur (a’ Journal de Franci, szerkesztője) nézete szerint angoL 
Továbbá az angol és német rendszer illy megkülönitése igen alap
talan is, mert a’ hannoverai meghatalmazottak a’ bécsi congressu- 
son 1814  oct. lé n  írott szavazatokban világosan kimondották, hogy : 
„Képviseleti rendszer Németországban legrégibb idők óta jogszerű 
vala.“ Végre leghibásb a’ következő állítás: A z  alkotmányt módosí
tó jog azoknál, kik a’ constitutionalis rendszer baráti, igen egysze
rű , ’s megáll akkor, ha a’ módosítás az ő eszméjeikkel m egegyez; 
ellenkező esetben e ’ módosítási jog nem á l l ; mert senkinek sincs 
joga máskép gondolkozni, mint ők. Ezen egész állítás nem csak hi
b ás , de csalfa is , mert mellőzi megemlíteni, hogy sem az 1819- 
iki, sem az lh 3 3 k i  alkotmányt egyoldalulag a’ fejdelem egyedül nem 
adá, hanem a’ közte ’s Kendek közt előre bocsátott egyezkedés és 
szerződés utján állapíttatott meg ; és pedig az 1819k i a’ még 1814- 
ben összehitt országrendek által, mellyek majd kizárólag az előb
bi tartományi Kendek képviselőiből állottak, melly rendek egyébiránt 
1833ban épen nem törüllettek el, hanem csak a’ közös rendek gyű
lése mellett tartattak meg.

A z  Őst. Keobachler, jul. 28ki számában illy bévezetéssel: „A* 
Hannoverában megjelenő honi hirlapok következőt foglalnak maguk
ban,“ hosszú czikket közöl, melly azt ügyekszik megmutatni, hogy 
a’ Hannoverában fenállott törvényes, noha m ég nem teljesen kiegé
szített alkotmánynak egyedül az uj király által történt eltörlesztése 
helyes. A’ czikkely ezen eltörlést helyesli következő okokbul: 1) 
m ert midőn az alkotmány létre hozatott, a’ mosLani király, ’s akkori 
cumberlandi herczeg m egegyeztét nem keresték , de nem is nyer
ték m eg; 2) Az alkotmány nem csak törvényhozási tételeket fog
lal m agában, hanem m élyre ható határozásokat is a’ dynastia házi 
’s családi viszonyiról , mellyekre nézve az utódok elismerésjoga te
kintetéből egészen más elvek állíttatnak föl. 3) Ezen törvény ellen 
már akkor is többrendü törvényhatóság kelt k i ; De 4) ’s végre, az 
alkotmány több ígérete még nem teljesitte te tt, honnan az alkotmány 
még ki sincs egészítve. A ’ czikkely, mellyet az üest. Keob. a’hanno
verai hírlapokból vett ki, ezen elvekből megindulva igy okoskodik to 
vábbá: A’ király az alkotmányt megváltoztatni szándékozik. Ha az o r
szág rendei e’javaslatot elfogadják, uj alkotmány támadand ; ha nem, 
akkor a’ dolog in slatuquo marad, azaz nem a’ most fenálló, hanem az 
1819k i alkotmány fog erőben maradni. A ’ nevezett czikkely e’ kö
vetkezést onnan húzza ki, m ert a’ király a’ most fenálló alkotmányt 
eltörlö tte, mit azonban a’ királyi rendelés m ég maga sem mondott, 
hanem csak a z t , hogy annak kötelező ereje a’ király által nem is- 
mértetik el, ’s még majd csak az összehívandó rendek határozzák e l: 
mi módosítások tétessenek abban, vagy nem lesz é helyesb épen az 
1719iki alkotmányra visszatérni? —-

Hannoveréből julius 18kán költ levél a’ H am burger C orres
pondent ben azt mondja: 0  fölsége a’ király a’ status - alaptörvény
nek egy biztosság által.leendő vizsgálatát határozta el. E ’ biztosság 
állani fog Schele status- és kabinelministerből, mint elnökbül, W e 
del gróf kanczellaria igazgatóbul, Y’oss kamrai tanácsosból, és J a 
coby törvénytanácsosból, ’s arrul fogja nézetét kimondani: valljon 
a’ status - alap törvény mostani fenálló alakjában egészen alkalmas e 
az ország javát előmozdítani, vagy némi módosítások alá szükség 
azt vetni? Egy más hannoverai levél július l? r ö l  az Alig. Ztgban 
azt mondja : „Azon férfiak megválasztatása, kik a’ biztosságot kebe
le minister elnöksége alatt képezendik, melly biztosság azon kérdési 
veendi vizsgálat alá: valljon magát a’ király a’ status-alaptörvény 
által kötelezettnek tartozik e ismerni vagy sem ? világosan oda mu- 
tot, hogy az egész dolog nemcsak merő já t r k ,  hanem , hogy ko
moly akaratja a’ királynak azt tenni, mi jogos.“

H A N N 0  V E K A.
A’ hannoverai újság julius 1 i r ö l  több rendű sereg - rende

lést közöl az uj királytól; nevezetesek azok, mellyek szerint a’ 
király a’ sereg főparancsnokságát magának m egtartja, miután Cam
bridge h g e t, az eddigi parancsnokság a lu l, m ellyet dicséretesen 
viselt , föloldá.

T ö r ö k o r s z á g .
Aegyptusi levelek szerint, jun. l ó ig ,  Mehemed Ali igen 

nyomasztó pénzszükségben sínylik, ’s mindenfelé kölcsön után haj- 
hásztat, azonban mindeddig siker rem énye nélkül. Hajóhada már rég  
nem kapá ki zsoldját, s elágületlensége a’ miatt hangosan nyilatkozók, 
mellynek csilapulta alig rem éllhető, mert a’ fösvény M ehemed Ali

a’ rósz gyapo-tár mellett, azt eladni nem hajló ; pedig csak fölhalmo
zott gyapotmennyisége eladásával nyithatna kiapadt pénztárának uj- 
forrást. Az aegyptusi helytartó e’ bajos helyzetét még jóval súlyos
bítja rendkívül feszült viszonya Angliával, melly ország ügyviselője 
az aegyptusi kormányszék folyvásti vonakodása következtében An
glia kereskedése javára szóló nagyúri formán teljesítése iránt utolsó el- 
határzó választ kivána, mit, nem kedvező esetben komolyabb lépé
sek követendhetnének. — Hir szerint, Turles Camille, az aegyptu
si Moniteur volt szerkesztője , a’ helylartó parancsábul Francziaor- 
szágba készül, Mehemed Ali ügyét ottani lapokban védendő szán
dékkal. Ibrahim basa szorgalmasan vegyül a’kormánydolgokba, ’s ké
szülni látszik jövendő uralkodásra.

A M E K I K A.
Kiograndei hirek szerint Anterot a pártosak elfoglalók, kik

hez a’ császári résziül Kento .Manóéi csatlakozott, mint ekkor min
den ponton gy őztesekhez.

Juan Fernandez gyönyörüsziget.m ellynél Selkirk Sándor hajó
törést szenvede, ’sm elly ennek következtében,,Kobinson Cruzoe“ vi
lágszerte ismért novella színhelyéül szolgált , az utolsó földingás- 
ko r elsülyedt, melly alkalomkor Chili nagy része is elpusztult. —  Az 
amerikaiak rettegni kezdenek a’ bevándorlók rendkívüli szaporodásá
tó l , ’s akadályozni kezdik a’ települést. Uj-Yorkban nem rég egy 
hét alatt 70ezer jövevény szállá pattra , leginkább angol ’s irlandi.

Jun. 9 — 14ig Ujyorkba 4 9 8 8  kibujdosó érkezett. E’ jőve- 
vénység többnyire angol. Minthogy a’ beköltözött idegenek nagyobb 
részint az ujyorki szegényi házakban szoktak ideig óráig m egtele
pülni, az ujyorki tanács az ezentúl Europábul jövendő minden ide
genre 10  dollár fejpénzt ró tt —  Szinte ujyorki, jun. 2Gig terjedő 
hirek szerint a’ Floridában végzettnek látszó indián háború uj kitörés
sel fenyeget. A’ semtnolok a’ kötött szerződést megszegték. Jessup 
tábornok tudósítása szerint jun. őkérül egy számos főbül álló indián 
csorda a’ kivándorlást Ígért indiánok táborára ü tö tt , ’» három főnö
két elhurczolta. E’ csordát a’ Micausaukie törzsökhez tartozónak 
mondják. —  Jessup tábornok Állítása szerint az egész indiánokat e l
költöztető terv teljesen dugába dűl, ’s ő az indiánoknak Missisippin 
átszállittatásukra szánt hajókat visszaküldeni szándékozik. Az indiá
nok a’ posványok közé vonultak vissza, ’s innen várhatni már most az 
ellenségeskedés megújulását minden órán.

Franczia lapok Írják Chiliből martz. 18 ró l, hogy a’ chilibeli 
congressus elhalasztatott, miután az a’ kormányt a’ perui protector 
Santa Cruz ellen folytatandó háború idejére rendkívüli hatalommal fel
ruházta. Az ellenségeskedést ugyan még nem kezdék m eg, de mind 
a’ két rész erősen készül. Santa Cruz eltökélettnek látszik nagy áldo
zatokra a’ békevisszaállitás ’s prolectorság meglarthatása végett. Hir 
szerint Chilinek két millió dollárt Ígért már kármentésül a Ereire had- 
szállitványa által okozott veszteségekért, Chili azonban, mint mond
ják, ez ajánlatot nem fogadó el , mint azt sem , hogy e’ villongási 
ügy elinlézletése Francziaország, Anglia ’s az éjszakamrikai egye
sült statusokra bizassék. Chili csak egyenes ’s közvetlen alkuba kiván 
bocsátkozni Peruval.

Baltimore város elárasztatásáról a’ Baltimore - Courier kö
vetkező közelebb részleteket k ö zö l: „Omló zápor-esőzések szint- 
olly hirtelen mint rendkívül felduzaszták a’Jones-falls vizeit. E ’ fo
lyó malmait ’s fahJdait az özön a’ városon felül mind elszakasztá 
’s  nagy erővel a’ város kőhidaihoz csapó. Magok e’ hidak is könnyen 
engedtek a’ hullámok nyomásának, ’s ezek el borítók a’ város több 
negyedeit. Több helyen a' viz a ’másod emeletig magasult. ^ e m 
ber és számos marha bele fű lt; sok em ber csudólatra méltó módon 
szabadult meg.

Hogy a’ statusföldekkeli veszélyes kereskedés némi tekin
tetben m egszüntessék, vagy legalább korlátoztassék, a’ congressus 
azt határozó, hogy senkinek sem szabad többet venni két szegély
nél (sectio), vagy is I 2 8 0  holdnál (acres.) A ’ vétel után ö t év múlva 
tartozik megbizonyitani, hogy a’ vett földön lakhelyet épilelt, ’s leg
alább egy egy tizedrészét kiirtotta ’s irtványát m egm űvelte, vagy 
hogy egy évig rajta lakott. Ha őzt be nem bizonyíthatja, a’ föld
birtokról nem kap oklevelet, sót a’ lefizetett vételárt is elveszti. 
E ’ fölött az eladott ’s megvett földek árát a' statusnak minden ve
vő kész pénzben tartozik lefizetni.

E L E G Y H I 11.
Kiszámolók, miszerint Londonba naponként mintegy 2 0 ezer 

em ber érkezik, ’s ugyanannyi távozik eh —  Essex grófságban egy 
4 0  éves özvegy ment férjhez s rendes időre szerencsésen anya lelt. 
Leánya, kit első házasságában szült, az ifjú férj atyjához ment férj
hez. E ’ házasság által az előbbi özvegy, nagyanyja és szépanyja lett 
saját gyermekének. Egy angol lap ennek következtében azon k é r
dést teszi: valljon ezen újonszülött csecsem őt, jog  szerin t, nem 
kell é  tekinteni saját nagyatyjának, mivel a’ szépanya fia szükség
kép nagyalyja utódjainak.

GABON AÁR: August tjén. Tiszta búza 80 — 66 2/8 — 60- Kétszeres 45 1/ 3. 
Árpa 26 2/3 — 23 l/S- Zab 25 l/3 — 24- Kukoricza «6 2/3 — 60-

P É N Z K K L E T :  Bécs , jul. 29ikén. 5 pCtes stat. köt. 105 7 /l6  ; 3 pCtes 77 1 /8; 
1834iki 500 f°rt- kölcsön 579 l / f i ;  bécsvárusi 2 l / 2  pClcs bankóköt. 66 
6 /3 2  5 bankrészvény d. 13-68-

D U N A  V Í Z - Á L L Á S :  Julius sodikáu : 12' 8" 8-'" S it ik é n : U ' U " 9"' Au
gustus íjén 11.' 4." 0

-Szerkeszti H e l m e c z y .  — Nyomtatja B e i m e l .



Pest,
izovnbat, ang. 5. JELENKOR. i s : * ? .

6 2 .  s z á

F O G L A L A T :  Magyar- és Erdélyország (királynénk ő főlsége beteg; kinevezések ; előléptetés ’s m egtiszteltetés; kecskeméti iskolaintézkedés; nagy-enyedi tanító
választások; Bajza József pesti színházigazgató; ajánlatok a’ nemz. színházra; különféle.) Portugália (cortes-nnmkálatok; Taipa indítványa; carlosi zendülés 
jorgenben.) Spanyolország (cortesgyíilési indítványok; Castcllon elleni megtámodás ; a’ poyoi ütközet részletei; d. Carlos helyzete; iránya, hadereje; valenciai 
és madridi összeesküvés ’s a’ 4.) Anglia (a’ királyné részi, ül udvarlók kinevezése; az Atlas kérdése : valljon kihez mehet férjhez a’ királyné; elegy.) Franeziaor- 
szág (a’ júliusi ünnep előrajza; Abd-el-Káder meggyilkoltatásának híre; Berryer elleni nyomozás; Geramb intése abbé de La Mennais-hez ’s a’ t ) Schweiz. 
Kémet- ’s Olaszország. Amerika. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás. Lotto.

M A G Y A R -  és E H D K  L Y O  R S Z Á  G.
Ischlböl érkezeit hír szerint jul 2 6 r u l , királynénk ő cs. 

kir. főlsége erős nátha, köhögés ’s könnyű lázborzongatás követ
keztében, m ég nem kezdheté meg a’ fürdést. A’ jul. 25- s^ tíik  köz
ti éjjel bőr kiütés jelent meg ő fölsége te s té n , melly az éj foly
tában ’s utána következett napon erősen kifejlett vörös v. bárány him
lővé (Masern) változék. A’ betegség folyamárul következők az 
orvosi hirlemények. Jul. 28án : „() es. kir. fölsége bőrpéhsenete
tegnap valódi vöröshimlővé fejlék , melly igen számossá szaporo
dók szokott könnyű láz kíséretében. Egvébiránt a’ betegség folya
m a szelídnek mutatkozik.“ Jul. 29én  : 0  fölsége himlőbaja rende
sen halad, ’s a’ láz jó fordulatibul, csökkenéséi következtethetni. 0  
fölsége állapotja e’ nyugtató körülménynek megfelelő.“

Jul. 3 0 k án : „ 0  cs. kir. fölsége himlőbaja már tapasztalt ja
vulta folyvást szerencsés fordulatokkal örvendeztet; ’s a’ föls. beteg 
állapotja m egnyugtató.“

Ő cs. kir. fölsége elhunyt Delivuk Márk helyébe zágrábi kam
rai kormányzóvá Zdenchay Miklós Kőrös megyei alispánt’s kir. ta
nácsnokot, m. k. udv. kam. tanácsnoki czimmel; ’s Xikl Gyula fize
téses bányász-gyakornokot altgebirgi (óhegyi) kohm esterré nevezni 
méltózlatott.

A’ m. k. udv. kamra Kovács István gácsi sóárnokot, saját 
kórtéré pécsi sóárnoknak; Trzeinszky Domokos tokaji szálm estert 
zsolnai ellenőrködő sóm ázsam esternek; ’s H arrez Ferencz díjtalan 
erdőszgyakornokot, fuccinei erdész - hivatali Írnoknak alkalmazó.

Szabad kir Szeged városa W ürtle r József cs. kir. tanács
nokot ’s nádorunk ő cs. k. fhgsége udvari orvosát polgárrá nevezé, 
errü l költ jeles szerkezetű m agyar oklevelénél fogva.

K e c s k e m é t .  A ’ dunamelléki helv. vallásu egyházm egye 
előljáróji kívánván kipótolni azon nagy hiányt, mellyet eddig ezen 
m egye a’ miatt érezni kénytelen v o lt , hogy keblében olly anyais
kola nem létezett, miilyenek a’ többi testvér egyházi megyékben már 
régóta diszlenek ; m ég 1828ban  elhatározók K e c s  k e m é t en  egy 
anyaiskolát alapítani, és azt 1 835ben  ő cs. kir. fölsége legkegyel- 
mesb engedelme m ellett, főképen a’ kecskeméti H. V. egyház ne
m es és buzgó közre munkálkodta által fel is állították. A ’ felsőbb, 
t. i. minden a’ b ö  l e s e i k  e d  é s i ,  t ö r v é n y i ,  és t h  eo l  o g  ia i pá
lyára tartozó tudományok tanittatnak ezen kerületi anyaiskolában, az 
ugyancsak ő fölsége által helyben hagyott intézkedés (coordinatio) 
szerint B á t h o r i  I s t v á n ,  S z a b ó  S á n d o r ,  T a t a i  A n d r á s ,  
S i p o s  I m r e ,  és Z á g o n y i  F e r e n c z  főbb oktatók által. Az 
első félévi vizsgálatok (rigorosumok) az egyházkerületi főtanács ha
tározata szerint állandóul febr. I 5én, a’ 2dik félévüek pedig jul. l ó 
én kezdődnek. Az iskolai esztendő kezdete f. é .October ls ő  napjára 
határoztatok, mikorra mind az, ki ezen intézet hasznát venni kíván
ja, ezennel hivatalos. Bolgár Mihály m. k. egyházkerületi főjegyző.

X. S z e b e n ,  jul. 14kén i . h. 9- ’s lü k én  tartott egyházi 
gyű lésen , a’ n. enyedi reform, collegiumban m egürült tanító - szé
kekre választások tétetvén, Szász Károly, hazai ’s romai jogtanító, ter
mészettudományi ’s mathesisi, Bod I éter polytech. intézet növendéke 
barom orvoslási, vegytani ’s term észeltörténeti, ’s E rcsey János, ed
dig udvarhelyi tanító, bölcselkedés, politikai és statistikai tudomá
nyok professora lett, szótöbbség állal.

A’ pesti ns magyar csizmadia ezéh színházunk ruhatára számára 
saját költségin vásárlandó anyagokbul 3t> pár csizma-készítését volt 
szíves ajánlani, ’s már munkába is vévé. —  A’ színház-megnyitás 
mindinkább közeledvén, első játéknak a’ színház-megnyitáskor „B e
lizár“ szomorujáték határoztatolt, mit Vörösmarty ez alkalomra vers
ben írott előjátéka előzend meg. —  A’ pompás uj ruhatár-készíté
sen nagy erővel dolgoznak. A’ m enyezet igen csinos föstetése már 
elkészült, el a' páholyoké is ; az ezek közti oszlopok pedig ara
nyozva leendnek. A’ függönyöket, színfalakat s egyéb mozgó di- 
szitvényeket, legczélszerübb ’s nálunk m ég eddig nem ism ért készü- 
lelü erőmüvek hozzák mozgásba. Xeefe, a’ német színház fös- 
lésze m ár elkészilé a’ szerződés által m agára vállalt 2 4  diszitvényt 
5s függöny t; Ottó, londoni művész pedig most füsti ama’ füg
gönyt , melly uj színházunk homlokzatát tárgyazza ’s az említett 
előjátékban fog használtatni. ■—• A’ színpadi előzet fölé óra j ő , ü- 
veg szám lappal, ’s rajta a’ számokat szeszvilág teendi láthatókká. 
A ’ szeszvilágitáshoz szükséges készitvények m ár munkában van
nak. —  Minden legélénkebb mozgásban van, ’s biztató m egnyug
vással várhatjuk a’ m egnyitás közelgő napját, linm.

A ’ Best megyei játékszini részvényes társaság’ választmánya, 
julius’ 26dikán tartott ülésében s z í n é s z i  i g a z g a t ó v á  B a j z a  
J ó z s e f  m. tud. t. r. tagot nevezte ki. Egyszersm ind ltóthkrepf 
Gábor, ni. t. t. lev. tag arra kéretett meg, hogy a’ játékokban’s pa

ródiákban előforduló énekekre felügyelni, ’s a’ felől, mi módon le
hetne helyes magyar operát alapítani, javaslatot adni szíveskedjék. 
Színészi titoknokká az igazgató mellé Szigligety Eduárd neveztetett.

J á t é k s z í n ü n k  ü g y é b e n : A’ két hazában levő m agyar szí
nészek ezennel értesíttetnek , hogy a’ kinek óhajtása volna a’ leg 
közelebb kinyitandó pesti m agyar színházban v e n d é g ü l  föllép
ni , ne terheltessék szem élyesen vagy levele által magát nálam a- 
Iulirtnál jelenteni, ’s ha itt 2  —  3 próba-játék után tetszést nye- 
rend , a’ pesti m agyar szinész-társaság’ tagjai közé fel fog vétet
ni. P es ten , aug. 4d. 1 8 3 7 . B a j z a  J ó z s e f  sk.

a’ pesti magyar szinész-társaság’ igazgatója.
(Hatvani-utcza 594. d.sz. 2 emelet).

K ü l ö n f é l e . Z i p s e r  professort Beszterczebányán , Miklós 
czár literatúrai érdemei inéltánylatábul, ismét egy drága gyém ántgyű
rűvel ajándékozó meg. —  Az orvosi tudományokat tanuló bécsi e- 
gyetemi ifjúság, tisztelete ’s hálája maradandó jeléül, Viszanik Mi
hály orvostanár ’s bécsi orvosi kar - elöljáró hazánkfiának jól talált 
arczképét igen csinos készülettel kiadván, ezá lta l a’ m egtisztelt o r
vos ur szépen érzendi jutalmaztatva az oktatás és föliigyelés állal reá 
háram lott súlyos és terhes fáradságot. —  Az olasz lapok telvék egy 
hazai csalogányunk dicséretivei, ’s ez Unger Karolina kisasszony, 
ki atyja (Unger K ároly , szül. R iszdorfban, a’ Szepességen) kísé
retében, fényes légtünem ény gyanánt vonult keresztül Velencze, Ve
ro n a , Nápoly, Roma ’s egyéb olasz városokon, mindenütt művészi 
repkényt aratva. Jun. 1 7kén Reggioban, két ezüst tányéron egy ró 
zsakoronát ’s különösen ez alkalomra készült arany emlékpénzt nyúj
tónak neki a’ színpadon. Az emlékpénzen a’ müvészné szép arczké- 
pe ’s e ’ szavak láthatók : „Carolina U ngher,“ ’s két egymásba szőtt 
borostyán- ’s virágfüzér közt: „Musicis modis sum m a, gustu m a
jo r —  Regii Lepidi nundinariis ludis scenicis ainpliíicatis anno 
MBCCCXXXVI1.“ A’ 2dik felvonás után egy nemtő ezüst koronát, 
arany levelekkel d iszü lte t, tőn a’jeles müvészné fejére, játék után pe
dig kocsiját fáklya-kiséret m ellett em berek huzák lakjáig, hol éji 
zene koronázó az egész diadali ünneplést. Kór! hogy Unger kis
asszony hazáját még eddig nem gyönyörködtelé ezüst hangjaival, 
öröm est megaranyoznók azokat.

P O R T U G Á L I A .
Lissaboni lapok következőt írnak jul. ö r ü l : „Taipa gr. olly 

indítványt terjeszte a’ cortes ebbe , m elly ,h a  elfogadtatnék, halálos 
csapást vonna az országos hitelre. Indítványa az , hogy mind az, 
ki a’ kormánynak a’dohány-egyedárusság ’s vámbér jövedelmibül e- 
lőre pénzt adott, köteleztessék fizetés gyanánt nemzeti javakat, vagy 
értéktelenné vált status-kötelezvényeket elfogadni.“ —• Az Exami 
nádor szerint St. Jorgenban, az azori szigetek egyikén, háborgás ütött 
ki d. Miguel részire. A’ királyné névnapján (apr. 4.) ugyanis azon 
hir terjenge , hogy a’ királyné m eghalt, ’s két naszád indult ki Cis- 
sabonbul, d. M iguelt Genuábul í ortugáliába visszaviendő. E ’ hir 
általányos mozgalmat szü lt, ’s több fölszólitás jelent m eg , d. Mi- 
guelhez csatlakozásra unszoló. Minden hajót letilíottak a’ távozós
tul , ’s a’ „Graciosa“ legénységéhez parancsot in téztek , hogy ma
gát a’ zendüléshez kapcsolja. A’ lázadást Joaquin de Almeida vezérli, 
ki d. M iguelt m ár I8 2 8 b an  kikiáltó. E ’ hírnek Tereeirába jutlakor, 
tüstint 8 0  fegyveres indult a’ lázadást csilapítni; m ég azonban nem 
tudatik , ha sükerült e annak elnyomatása.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A ’ cortes julius 15iki ülésében félreveték Gorosarrinak a- 

zon indítványát, hogy ama’ hazafiul nyilványos társulatok, mellyek 
1 8 2 0 tu l fogva 1 8 2 3 ig  fönállotiak, isnv’t élesztessenek föl ’s alakít
tassanak újra. Ugyanez ülésben azon m egjegyzést tévé Alvaro : ne 
annyira a’ jövendőség számára ügyekezzék a’ cortes törvényeket 
alkotni, melly annak idejében úgy is fog magárul gondoskodni, 
hanem fordítsák inkább fígyelmöket a’ je lenre, midőn a’ törvények 
’s törvényhozók egyébirántis a’ tátongó örvény szélin állnak.

Madrid, jul. 15. Don Carlos, mint látszik, csekély sükerre 
számolhat, ha őt az alkotmányi harezosak ’s nemzetőrségi fegyve
re s e k , mint Bilbaoban, mindenütt csak falak között fogadják. ÍSem 
kis veszteség érte  ez által ismét legközelébb hadsergét Castellon- 
nál. Megtamodák ugyanis 8ikán a’ várost, mellynek erősít vény it 
m ég egészen el sem végezték. A’ lakosok elszánták magokat utolsó 
csep vérig ótalm azni, ’s az egész varosban torlaszokat (barricade) 
készitének. A’ carlosiak eleinte nagy erővel rohanák meg a’ városi, 
de csak hamar visszaverék őket, ’s tetem es vesz teséggel kudarcz- 
vallottan, a’ mezei lakokba vonultak. Egyik erős állásukból a’ város 
elő tt, szuronyokkal üzé el őket az őrcsapat. Éjszaka idején lopódz- 
tak tova d. Carlos után, ki e ’ bal esemény közben hadserge dere
kával Villarealban pihent. A’ harcz után nyomon kikiáltók Castellon



harczosi az alkotmányt, ’s megesküdtek rá. M intlátszék, d. Carlosnak 
Valencia külvárosiban vele egyetértő párthívei voltak kiktül, bizonyosan 
várta , ho°-y megnyitandják neki a' kapukat. Reményt; azonban csa
latkozott, ’s igy terveinek főbbike, mi szerint magát a' tengerparti 
vidéken befészkelni akará, egészen megsemmisültnek látszik. —  Mint 
mondják, egy uj közbocsánati végzeményt irt alá a’ királyné; de 
most bizonnyal nem volna kedvező pillanat kihirdetésére, minthogy 
a’ veszély még folyvást növekszik, ’s a’ carlospártiak bizonyosan ösz- 
szeesküvést forralnak a fővárosban. Nem rég  53  személyt fogtak 
be éjjel. Mondják, hogy ismét erőbe léptetendik az 18£3iki cortes 
végzeményt, mi szerint az összeesküvések hadi törvényszék elibe uta- 
sittatuak. Végre a’ kormány is bizodalmatlan kezd lenni tábornoki 
iránt. Mondják, hogy egyes megbízottakat küld a’ serg ek h ez , föl- 
buzdítás és a’ tábornokokra ügyelés végett. Annyi bizonyos, hogy 
tegnap már elutazott Buerens csapaljához egy tisz t, ki magát a’ la 
granjai zendülésben kitüntető. E ’ rendszabály azonban inkább fék
telenséget fog szülni, mint ellenségen győzödelmeskedést.

Oraa tábornoknak Valencia közelében Venta del Poyonál d. 
Carloson nyert győzelm éről következő részletesb adatokat nyújtanak 
Valenciábul és Saragossábul érkezett levelek : A’ trónkövetelő három 
nap tartózkodók Valencia közelében, mi alatt Oraa tábornok is oda 
érkezett ’s a’ carlosi sereg hátvédével m egütközék, mellyet a’ 0 
és 5 alavai zászlóalj, az I, 2  és 3 casliliai ’s a ’ 9ik navarrai zászlóalj 
képezett. A’ csata mindkét részrül lóikén egész nap hevesen folyt, 
sőt egyéb tudósitások szerint még másnap is megújult. A’ veszte
séget mindkét részrül ezer főnyinek mondják, iB ikán számos szö 
kevény érkezett a’ carlosiaktul Valenciába. A’ két alavai zászlóalj 
egészen az alkotmányhoz szegődött. A’ terueli kormányzó azt Írja, 
hogy még 18ikán is folyvást tartott az ütközet. Annyi való, hogy 
egészen kimeritő tudósítás még sehonnan sem érkezők. Ugyan a’ 
most nevezett kormányzó levele szerint M eer báró is győzelm et 
vön a’ Prats de Llusanesnél megtámadott carlosiakon, kiket nem 
csak tetemes veszteséggel megfutamított, hanem a’ Bergában e l
foglalt álgyukat is elszedte tőlük.

A ’ Venta del Poyo ’s Chiva vidékin történt ütközet után d. 
Carlos, hatráló lag , Madridnak irányza, mi azonban csekély jelen
tőségű, m ert sokkal csekélyebb haderővel bir, noha mostani fegy
veresnek szám át, Cabrera csapatival egyesülten, 16 ezerre  teszik, 
mintsem Madrid ellen foganatos megrohanást merészelhetne. Kü
lönben is Madridot igen jól védelmezhetni, mint ez Napoleon idejé
ben látható vo lt; e’ fölött a’ carlosi hadserget két oldalrul ’s hátul
ról kisérő alkotmányi csapatok, úgy szinte azok, m ellyeket'M ad
rid elibe összevonhatni, sokkal nagyobb számmal lennének, mint 
mennyi szükséges d. Carlos harczosinak tönkre tétele végett , ha 
csakugyan elszánta volna magát a’ királyszék - megdöntésre czélzó 
merényt valósitni. M egtörténhetik azonban, hogy ha majd d. Car
los Cuenza vidékére ju t ,  mi Madridiul mintegy 5 0  lieunyi, Cas- 
tiliának, Manchának, vagy a’ toledoi hegyeknek irányzandja m ene
tét. Igen valószínű, hogy valamellyiket e ’ három ut közül válasz- 
tandja. —  A’ madridi politikai intéző, Asalto g r . ,  a’ főváros lakosit 
megnyugtatólag, Carlosnak ellenök intézett szándékára nézve, nyilvá- 
nyitást bocsáta k i , mellyben többi közt azt mondja Carlos hadjá
rási fő okának, hogy a’ lakosokban sehol nem tapasztal maga iránt 
vonzalmat, ’s hogy semmi élelme nem lévén , csapatonkint kényte
len maga után elhagyogatni em bert és lovat. M iután, úgym ond, 
San Pador 1 5 0  bajnokostul ez egész carlosi töm eggel daczolt: 
nincs mitül félni Madridnak ; a’ kormány mindnyájok biztosságáért 
őrködik ’s a’ t.

A’ spanyol határszelekről m. h. 20 ru l írják, hogy Madridban 
egy újabb carlospárti összeesküvést födöztek fö l, mellynek követ
keztében 16ikán 4 0  személyt fogtak el.

Saragossai tudósitások szerint m. h. 1 8 ru l, d. Carlos Re- 
quenanál, Arragonia, Valencia, Murcia és Maucha határin üté föl 
táborszállását. Llangostera az iscai utat tartja megszállva. Oraa had
ereje kétszerte erősebb Carlosénál. Espartero Guadalaxarában tá 
boroz, hol Buerens osztálynok is hozzá csatlakozók ; Borso osztály- 
nokot franczia ’s aiagol hajók szállítók Vinarozbul Murviedoba. —  
A ’ navarrai 1 0 — i 2  carlosi zászlóalj sietve Lodosába megy, követ
kezőleg d. Carlossal egyesülendő; m ert most már csak ez teendi a’ 
trónkövetelő tulajdonképi hadsergét.

A N G L I A .
A’ londoni udvari lap többrendü kinevezéseket közöl udvari 

tisztségekre, mellyek mind whigeknek jutottak. A’toryk tajtékzanak 
s pukkadoznak dühökben. Jul. 18án a’ királyné több asszonyságot 
iugadott el udvarláskor, többek között Lieven herczegnét és Sebastiani 
gróf franczia követnék Estve pedig ő fölsége megjelent a’ daljátékban. 
A királyné egészen isméretlenül a’ páholy térén volt, ’s a’ közönség 
ez isméretlenséget tisztelte is eleinte; de az első felvonás után a’ 
jelenvoltak egy része „É ljent!“ kiálta neki, mellybe azonnal az 
egész néző-egyetem  bravókkal ’s tapsolással vegyült; a’ kalapok 
és zsebkendők lobogtak, a’ hangászkar pedig a’ Godsave the Queen 
nemzeti dallal harsant e ’ tisztelő örömzendülésbe. A’ királyné elő 
lépett, s több ízben meghajlott, azután előbbi helyére tért vissza. 
A játék végén a zajos örvendezés megújult. Jul. 19én  ő fölsége St. 
Jameslakba m ent, hogy ott nagy udvarlást tartson, melly alkalom
mal több külkövet nyújtotta állal uj megbízó levelét. —  Utána titkos 
lunács tartatott.

Az Alias azon kérdéssel foglalkozik; valljon a’ királyné 
férjhez mehet é alattvalójához, vagy sem ? A’ felelet igenlő, ’s

megalapítására III György törvényes házassági rendelésére hivat
kozik, melly igy szq! : „H ogy megboldogult í í  György ő fölsége 
utódai közül, akár herczeg, akár herezegasszony legyen az, (kivevőn 
olly hgasszonyok u tódait, kik külső családokba mennek vagy már 
mentek férjhez) senki se legyen képes házasságra lépni a’ nélkül, 
hogy arra a’ királynak, a’ nagy statuspecsét alatt, a’ titkos tanácsban 
kifejezve adott, m egegyezését előlegesen nem nyerte meg. E  föltét 
nélkül minden házasság semmi íoganatú; de, úgymond az Atlas, a’ 
mostani esetben a’ királyné önmagának adja ez engedelm et, azért 
is , ha úgy tetszik neki, mindenik gentlemant fölemelheti király 
férji m éltóságra, ha protestáns vallásu, akár britt az, akár idegen.

A’ felsőház előtt nem rég  igen érdekes eset fordult meg. 
W aldegrave gróf és peer 1 8 1 5  octoberében Parisban nőül vévé 
King Annát. Ekkor az angol sergek elfoglalva tartották P aris t; ’s egy 
angol tábori káplán végezte az egybeadást a’ gróf szállásán. Ezen 
házasságból származott W aldegrave György Eduárd, ki London, 
ban születvén, most atyja peerm éltóságát követeli, mellyet azonban 
W aldegrave kapitány, atyja testvére ellenez. Ez azt állítja, hogy 
a’ házasság idegen országban k ö tte te tt, ’s azért is legalább annyi
ban törvénytelen, hogy fija a’ peerm éltóságban nem lehet örökös. 
A ’ felsőház mindazáltal azon okbul, mivel a’ házasság angol sergek 
által elfoglalt országban, az angol határokon belül kö tte te tt, annak 
törvényes erejét elism érte, ’s azért az ifjú W aldegrave-ot peermél- 
tóságba iktatta. —

Az angol fő nem esség nagy része sokkal fiatalabb eredetű 
a’ szárazföldinél, ’s könnyen föltalálhatni polgári őseit; igy például 
Leeds hg őse, Osborne Edward, egy két század előtt még keres
kedő legény volt Londonban; E ssex , Dartm outh, W arwik ’s a’ t. 
grófok szintilly alacsony származatuak ’s igy számos angol főfő tory 
’s aristokrata törzsök. —  Hamburgi lapok Írják, lahorei levelek után, 
hogy Rundschit Singh egész országában törvénytelennek nyilat- 
koztatá a’ rabszolgaságot, ’s általányos eltörlesztésire szigorú tö r
vényeket is hozand. —  Indiából még mindig érkeznek hirek egyes 
emberáldozatokrul. Csak nem rég  értesitteték a’ korm ány, hogy a’ 
runkinissuri templomban em bert áldoztak a’ bálványoknak. —  M últ 
januárban a’ kormány Coimbatorebul egy  fiatal fehér elefántot külde 
ajándékul az avai királynak. Mihelyt tudomásra ju ta , hogy Coimba- 
toreban fehér elefánt születők ’s Avába kiildetendik, e’ hir Avában 
mindent élénk mozgásba hoza, s a’ ministerelnök valamennyi első 
statustisztviselóvel azonnal Rangunba utasitta ték , ott a’ becses ál
latot bevárandó. A ’ fiatal elefánt jelenleg m ég igen hasonlit bármilly 
fekete elefánthoz, m ert szőre inkább szürke mint fehér. Szem ei vér
vörösek, de szőre néhány év alatt egészen megfehérülend.

Angol lapok szerin t, a’ pekingi udvar még sem tudja felej
teni azoni boszankodását, hogy l8 3 4 b e n  két angol fregát Bocca- 
Tigrisbe erővel nyom ult, ’s azóta hónaponként jőnek rendeletek 
a’ császártól a’ hadsereghez, panasszal telvék a’ tábornoktest tehe
tetlensége ’s tábornokok helytelen kineveztetési ellen, melly rangra 
többnyire nem tapasztalt, munkás ezredesek, hanem az alkirályök 
ajánlata következtében, azoknak érdem eden kegyenczei magasittattak, 
a’ szolgálat nem csekély kárára. —  Canton ’s a’ tenger közt az 
erősitvényeket 3 0 0  uj álgyuval rakatá m eg a’ császár, mellyek Ie- 
hetlenné teendik ezentúl az erőszakos berontást, ha ügyes kezek 
teljesitendik körülöttük a’ szolgálatot. De a’ chinailőpor fölötte gyönge; 
I8 3 4 b e n  több golyó ártalom nélkül pattant le a’ két angol fregátról. 
A’ cantoni kormányzó uj intézkedést hoza divatba a’ patlantyusság 
gyakorlatai biztosítására. 0  t. i bizonyos mennyiségű pénzt kért a’ 
császártó l, mellynek kamatját e’ czélra forditandja. A’ császár tel
jesítő kívánatét, ’s két rnákony - csempész elkobzott vagyonát adá e’ 
czélra tőkéül v. magpénzül, mellyet száztól t zzel kamatoztat a’ kor
mányzó ; mennyiben pedig e’ kamatokbul nem telnék ki a’ szük
séges lőpor ára ’s jutalmakra szánt m ennyiség, a’ hiányt a’ cantoni 
tengerészet jövedelme pótolandja.

Londonban közönségesen hiszik, hogy a’ m inisterek a’ leg- 
közelbi parliamentülést szeretnék februárig halasztani, ha a’ dolgok 
sürgetőssége engedné; annyit azonban bizonyosnak tartanak , hogy 
a’ parliament September helyett novemberben nyittatik meg.

A’ Courier azon hirt állítja a’ csarnokon terjengőnek, hogy 
az Anglia és Spanyolország közli kereskedési szerződés m ár meg- 
kötteték, mellynek következtében az angol gyapotszövetek beviteli 
vám rendszerét Spanyolország tetemesen csökkenté.

A’ M orning-Herald szerint, a’ dublini orange - férfiak julius 
12 é n , mint évnapján az irlandiak hódolásának H l Vilmos alatt, a 
Boyne folyam melletti csata utón, mellyen egyébkor mindig béke- 
háboritó járdalatokat szoktak tartani, ez úttal csöndesen viselék ma
gukat ; hihetőleg a’ rendzavarás ellen közre bocsátott szigorú föl- 
szólitás következtében. A’ páholyok legnagyobb része, mellyek az 
elhunyt király parancsa ellenére is fönállanak még, csupán csöndes 
lakomákkal ünnepié a’ nevezetes napot, ’s nyilványos beszédeket 
sem tariának, mint máskor szokásban vala. Néhány páholy tagjai „a’ 
királyné valódi kékeinek“ nevezgetik magukat. Csak Antrim grófság 
orangistáji tárták meg szokott jórdalatukat; néhányat közülök azon
ban e’ miatt bebörtönöztek.

A’ királyné jul. 20án  tartó az első nagy udvarlást, mellyre 
majd valamennyi whig-családból jelent meg egy két tag képvise 
lőü l, de a’ toryk sem maradlak e l; jelen voltak az idegen] diplo
maták is, kivevén Pozzo di Borgo grófot, kit betegség honn záia 
Eagel b . , s Orloflf g r . , szerencsét kívánlak a’ királynénak trónra 
lép téhez, Németalföld királya s Russzia ezárja nevében. A ju
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lius I9 k i reggel; udvarláson két ezer személyt mutattak be ö föl- 
ségének. —

A’ londoni udvari újság több reform er nevét közli jul. 31 ki 
számában , kik peerségre em eltettek, mibő) a’ Courier azt követ
kezteti, hogy a’ szabadelmü párt hatása nem csökkent az udvarnál.

Graham család igen sok szerencsétlenséget tapasztal lég 
hajói utazásiban. A ’ nő még soha sem jött le baleset nélkül a’ lég 
ből. Jul. 1 óén Graham KingstovvnbulDublinba szándékozott röpül
ni. De a’ léghajó keleti irányt vön az irlandi csatornán keresztül, 
nem sokára sülyedni kezde s vegre a tengerre buko tt, mintegy 
három órányira az indulási helytől. Egy ott czirkáló gőzös szeren
csésen kifogá a' m erész léghajóst , ki még azon este épen é rk e
zők vissza Dublinba.

Angol lapokat czáfolólag több német lap említi, hogy a’ britt 
status-névtár szerint Eszterházy hg előtt már többen is m egtisteltetlek 
a’ Bath-renddel, névszerint: Alten gr., W rede hg, Y\ olkonszky, Wo- 
ronczow ’s Liewen hgek, Frimont b. s a’ t. E gy látszik azonban, 
hogy az angol lapok , az einlitett rendjelnek a’ királyné által szem é
lyesen történt átnyujtását akarák kiem elni, melly különös m egtisz
teltetésben Eszterházy hg előtt, nem igen részesült m ég más idegen.

Victoria uralkodása alatt a’ korona most először juta örök
lés által nagy pénzmennyiség birtokába, ’s ez bizonyos W eston va
gyona volt, ki véginlézet ’s örökös nélkül hunyt e l ,  ’s törvényte
len ágyból származott. Az egész örökség mintegy 50ezer font s te r
lingre rúg. Angol törvények szerint t. i. a’ király minden törvény
telen gyermek ’s észbeteg jogszerű  örököse.

A’ londoni lapok m ár közlik, a’ mexicoi korm ány martz. 
3 i r ü l  költ ellenmondását Texas függetlensége elism erése iránt az 
éjszakamerikai egyesült statusok által. E z oklevél a’ mexicoi elnök 
által van aláírva ’s az éjszakamerikai külügyek status-titoknokához 
intézve. —  Beresford viscount, mint Campo marquis, elveszté p ő ré t , 
mellyben VI János elhunyt portugáli királytól szolgálati méltány- 
latábul ajándékul kapott házát ’s Pateo de Saldanhában fekvő föld
birtokát követeié. A ’ portugál udvar igen ellenségesen m utatkozék 
ez alkalomkor , ’s az angolok elleni gyülölség annyira m e n t, hogy 
gyakran e’ szókat lehete hallani: „L é Ing lese , e basta ; (ő angol , 
’s ez elég.)

1834ben  4 6  millió 4 5 5 ,2 3 3  font, 183 ő b en  4 2 ,1 7 4 .5 3 2  
font ,  ’s 1836ban  (14 ,239 .977  font gyapjút szállítottak Angliába. 
Az angol gyapjú kivitele az említett három évben pedig csak 
2 ,2 7 8 .7 2 1  —  4 ,6 4 2 .6 0 0  —  ’s 3 ,9 4 2 .4 0 7  fontra ment. —

A’ deccani zsákmány - féle gyémántokat végre jul. 20án ela- 
dák. A’ híres Nassuk - gyémánt 7 2 0 0  —  ’s egypár füllengő 1 l é 
zer font sterlingen (száztizenegyezer pgő f.) kelt el.

Standard szerin t, a ’ királyné igen sajnálja, hogy az adós
ságok miatti bebörtönzést a’ szétoszlott parliament ez ülésben nem 
torié el. „Tehát m ég tovább —  szólt könyezve ő fölsége —  szen
vedjen börtönben lő e z e r  em ber népem ből, holott m ondják, hogy 
azon törvény, melly ezt kívánja, helytelen! Még az egész jövő 
telet fogságban töltsék? Aeni segíthetni é e zen ?  N agy szabadság
levelünk bizonyosan nem parancsol illy em bertelenséget.“ —  Ezek 
valának a’ királyné aranyba foglaltatást érdemlő szavai.

A ’ M. Chronicle következő furcsa jelenetet említ utóbbi lap
jaiban : „Jul. l i é n  egy közép korú nagy szakálu férfi, ócska pu
ritán szabatu köntösben Cromwell idejébül (Juen-squareban a’ rend- 
őr-itélőszék elibe állittaték, mivel a’ király tem etése utáni éjjel 
11 \  órakor az alsóház előterm ében sélálgata, sz. írást tartva ke
zében , hol m agát Jehovahtól küldöttnek állitá az alsóház javításá
ra. Midőn az őrházba vezeték, útközben több sz. írási helyet idé
ze tt, végre jó so lá , hogy az irlandi nagy izgató nem sokára lebu
kik trónjáról. „B iró :“ Kicsoda Ön? „Vádlott“ : Világi rósz nevem J a 
mes Read v o lt, de most Jerem iás p ióféta vagyok, ’s egyike sz. 
P é te r tanitványinak. Miről vádoltalom? „B iró :“ Az alsóház elő ter
m ében lalálák Önt; mit kerese olt?,, Vádlóit:“ Oda m enék, az is
ten igéjét hirdetni; hallották volna szavaimat a’ bönösök , de nem 
voltak jelen ; hasonlítok a’ pusztában hangzó szózathoz, ’s nem a- 
karják javítás iránti kiállásúnál hallani. „Biró :“ Mit mondhat Ön m ég 
ezenkül szem élye iránt? „V ádlott:“ Földre küldetem, hogy e’ sz. 
könyvek (egy ó ’s uj teslam entom ra mutatva) tartalmát az isten 
teremtményi közt hirdessem  ’s a’ bűnt kiirtsam. A’ vádlott oda 
utasittaték , hogy jövendő csöndes magaviseleté iránt kezest állítson.

Az irlandi közönséges egyesület hűségi fölirást intéze Vic
toria királynéhoz, mellyben lrlandot Angliával és Skótziával egyenlő 
jogállapotra sürgeti em eltetni, egyszersmind keserűn panaszkodik 
az irlandi párt ellenségire. A’ fölirat leginkább két körülm ényre vo
natkozik: a’ felsőház által félrevetett azon törvényjavaslatra, melly 
a’ választási rendszert Irlandban javítandó vala, ’s egy borzasztó je 
lenetre Monaghan grófságban, mit körülm ényesen igy ir le: „Jun. 
28án e s te , P é te r-B á l e lő tt, néhány gyermek, régi szokás szerint, 
Mollyash helységnél öröm tüzet gyujta ; egész ártatlansággal játszó- 
doztak körülte a’ gyerm ekek, midőn rögtön eldurrant lövés egyikét 
holtan földre te rité , 2dik lövés esett, ’s az előbbi gyermek testvérét 
hasonló gyászos halál é ré ; a’ 3 d ik lö v és; —  de eleget mondottunk : 
az anya, ki játszani küldé vidor ép gyermekeit, most halva látá azokat 
küszöbére tétetni! Soha m ég Ejszakamerikában illy kegyetlen gyil
kolást nem követtek el a’ vad indiánok; soha még a’ vérszomjas 
kafferek nem ontának gyerm ekvért, ok nélkül, illy ördögi kegyet
lenséggel. Minden, mit kegyes királynénktól tisztelettel kérünk, 
csak abban ál l , hogy hű ’s köteleségét ismerő irlandi népét ’s gyer

mekeit azon felekezet dühös fondorlási ellen ótalmazza, mellynek 
befolyása okozá a’ lordok háza nyilványos jog talanságát, ’s éjjel 
meggyilkoltatását fiatal alattvalójának Monaghan grófságban. —

F II A A C Z  I A 0  R S Z  A G.
M ontalivet közre tette már a’ 7ik juliusünnep előrajzát. Első 

napon házi szegények számára fognak a’ főváros tizenkét kerületé
ben adakozások kiosztatni, másodikon a’ külön vallásuak egyházai
ban isteni gyász-tisztelet tartatni az 1830ban  a’ törvények és sza
badság védelmében elhalt polgárok em lékezetére. A’ L ouvre , rue 
Froid m antcau; Champ de Mars, ’s Marciié des Innocens sírjai gyász
jelekkel fognak fölékesíltetni, este pedig kivilágittatni. A’ 3dik nap 
népvigalmaknak van szánva. Az elysäumi mezők négy szögletén 
két nagy játékszínben délután katonai némajátékok fognak tartatni. 
E gy m ellékteremben egy hangászkar harmoniás zenét adand , a* 
szabadban pedig négy hangászkar fogja tánczzenével mulatni a’ kö
zönséget. A ’ du tróné sorompnál szinte némajátékok lesznek, ’s ismét 
négy tánc*zenés hangászkar. A ’ fő látvány ság azonban a’ Szajnán 
leend; a’ Pont Royal ’s Pont de la Concorde k ö z t; a’ partok ’s hidak 
nemzeti sziliekkel fognak diszesítlelni, a’ hatóságok és közönség 
számára pedig alkotványok emeltetni; 1 órakor hajóverseny van. 4  
Órakor Garnerin kisasszony a’ Pont d’ Orsaytöl föl fog emelkedni 
léghajójában, ’s a’ buk-ernyővelj (Fallschirm) ismét lebocsátkozni 
Eslve felé a’ folyam-melléki táj egészen ki lesz világítva, ’s a’ tui- 
leriák kertében 7 órakor kezdődik a’ nagy harmonias zene. 9 órakor 
tüzjáték leen d , ’s két csillogó léghajó fog felemelkedni, ’s a’ Szajnát 
lobogós és kivilágosított csolnakok födendik. Szintazon időben egy 
más lűzmüvet lobbantanak el s ’ du tróné sorompnál. Az éj beálltakor 
a’ városház és a’ diadalív gázvilágban ragyogand ’s minden nyilványos 
épület ki lesz világítva. Az ünnepély katonai része tehát ez évben 
is elmúlik. Úgy látszik, az udvar négy hét múlva a’ compiegnei 
tábor által szándékozik magát kárm entesíteni, mellyen Orleans hgné 
is megjelenend. —

Oranból jul. 9röl költ tudósítások szerint, ott minden nyugolt 
volt, hetenkint kétszer hétivásár tartatik, ’s Abd-el-Kader megígérte, 
hogy az arábokat azok látogatásira birandja. Hire já r t ,  hogy Abd- 
el-K ader meggyilkoltatott. —

Augervilleben is hat órányi látogatás érte Berry er ural egy 
királyi ügyvéd , egy nyomozó bíró , egy je g y z ő , ’s négy rendőr 
részirül. A’ rendőröket őrök gyanánt álliták föl a’ kaslélykapu rosté
lya elő tt, azután kezdék a’ nyom ozást; valamennyi szobán végig 
ment a z ,  de síikért nem nyujott, kivevén néhány haszontalan leve
let. B erryer ur szem élyesen jelen volt. ’s a’ t.

Genoude háza kikutatásának nem lön sükere ; a’ motozgató 
biró kinyilatkoztatá , hogy az elkobzott papírok közt nem talált sem 
mi ollyasra, miből jogosítva érezhetné m agát törvényes üldözésre. 
Jauge pénzváltó házát is kifürkészék. Azonban

A’ Charte de 1 8 3 0  jul. 2 Í rü l,  ’s utána másnap a’ M oniteur 
ezt írja : ,,A ’ szajnai törvényszék bírói vizsgálatot nyila m eg W alsh 
papírjai lefoglalása következtében. A ’ Jour. la Modenák ezen  fő szer
kesztőjét a’ trónrul eltávolított családhoz utaztában tartózlalá le 
Strassburgban a’ rendőrség, ’s mint em lítők, papírjai elkobzatása ház
kutatásokat vont maga után B erryer ’s Genoude uraknál, mit több 
lap gáncsola. Ezek egyszerű válaszunkkal megelégülendnek. A ’ kor
mány nem gátolhatja az igazság menetét , ’s ennek tiszte a’ tö r
vényszék részire adatokat gyűjteni , mikből netalán létező össze
esküvés fonalára juthasson. Nincs senkinek joga sem ártatlanoknak 
nyilatkoztatni a’ kérdés alá vont szem élyeket, sem vétkeseknek; a’ 
törvény itélendi aat meg. A ’ közbocsánat nagylelkűség ’s egyszer
smind erő szüleménye volt, nem pedig lefegyverzetése a’ kormány- 
hatalomnak. A’ statushatalom nem szünend m eg mindazokra figyel
meztetni az igazságot, kik vétkes m erények által az ország csöndét 
zavarni m erészek.“

A ’ Gazette de Francé szerint Genoude ’s B erryer, ki most P a 
risban tartózkodik, törv. szék elé idéztettek. Talleyrand hg a’ M essager 
szerint, Valencayban igen kétes egészsége miatt aggasztó jóslatokra 
szolgáltat alkalmat, m ert a’ köszvény lábaiból melle felé közéig. —
A ’National nem elégszik m eg a’ M oniteur azon nyilatkoztával, hogy 
már nincsenek júliusi árvák; ’s erősen állítja, mi szerint majd több év 
után is eleget találhatni m ég Paris külön negyedeiben , kiknek igé
nyeik annál szentebbek , minél gyöngébb korukban vesziték el atyá- 
jikat. —  Armand Carrel halála után a’ National erejéből ’s olvasóibul 
igen sokat vesz ite , ’s azóta több szerkesztő sem tudá lábra kapatni. 
Jelenleg Bastide ’s Trelat vezérlik az intézetet. —

Több hírlap jelenté m ár, hogy a’ kormány a’ bagnókat, —- 
azon helyeket, hol a’ gályarabok lánczra fűzötten dolgoznak, —  el- 
törleni szándékozik, ’s helyükbe a’ status külön pontjain öt bánatházat 
állíttatni föl. E ’ házak mindenike kis rekeszekből éllandana ’s három 
udvart foglalandna m agában, hol az elítéltek kipihenhetnének. Mint 
a’ börtön-házakban (maison de réclusion) munkáik béréből egy rész 
mindenkor félre tétetik , hogy az a’ büntetésidő elmúltakor áladathas- 
sék nekik. A’ halálig raboskodásra ítéltek őriztetése végett külön sa
ját fogház rendelletnék. K ényszeritelt munkára a’ rabok ugyan fog
nának szorittalni, de lánczra füzetés nélkül. —

M arseilleben a’ Léváidéból jött Leonidas nevű gőzhajó födö- 
zelén érkezett utazó a’ dögmirigy kétségtelen jelenségeivel halálo- 
zott meg. Az egészségi hatóság e’ hajót azonnal elkülönité, és szo
ros fölvigyázat alá téteté , egyszersmind minden czélirányos rend
szabályt inegtön. Szinte M arseilleben meghalt nem rég valamelly i- 
degen egyik marseillei vendégházban, ’s midőn azt el kellett volna
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temetni, a’ vendégfogadós vonakodott a’ holttestet kiadni, minthogy 
a’ vendéglési számadás nem íizettetett ki. Azonban úgy látszik e ’ 
zálogot örömest nála hagyták, mivel a’ Marseilleben megjelenő S e 
maphore a’ vendégfogadósnak azt tanácsolja : barátkozzék meg a’ 
bebalzarnozás mesterségével, m ert különben a’ nagy nyári hőségben 
záloga nagy terhére leend. —

Constantine ellen hatalmasul haladnak az előkészületek. Tou- 
lonban Lalande ellenadmiral vévé át az afrikai hajóhad fölötti pa
rancsnokságot. Mondják, M ontebello, Sufíren és Santi Fetri hajó
dat haladék nélkül megrakják eleséggel, ’s néhány hét múlva 0 - 
ranbul ’s P o rt Vendresbul katonákat szállitandnak rajtuk Ilonába. 
Joinville hget naponként fényes készületekkel várák ; a’ M oniteur 
szerint e’ királyfi leend született ótalmazója a’ franczia tengeré
szeinek.

Folyó év első feliben összesen 3 4 1 3  munka jelent m eg Fran- 
cziaozszágban , különféle nyelveken. —

Persil szám ára, ki előbb igazságminister volt ’s jelenleg 
pénzverőház-igazgató Parisban, egy ottani lap következő köriratu 
emlékpénzt készítést hozott, indítványba: „Sokáig vezérle a’pénz en
gem ; ideje , hogy most m ár én vezéreljem  a z t !“

A’ Moniteur jul. 23iki száma közli a’ két kamra által elfo
gadott ’s a’ királytól m egerősített határzatot a’ párisi nem zetőrség 
iránt. Nyilványitása előtt kiludák, hogy eddig legalább 30ezer szol
gálatra kötelezett voná el magát kötelessége teljesítéséiül.

A’ Moniteur Algerien jul. 13ról Írja, hogy Algierból vala
mennyi nélkülözhető gőzhajó ’s három rak-naszád Oránba küldetek, 
onnan katonákat Bénába szállítandó, hova nem sokára a’ fő kormány
zó is meginduland. így  tehát a’ constantinei táborozás már igen kö
zel van ; előbb azonban egészen más irányt venne a’ háború Afri
kában, ha a’ Toulonnais jul. 14röl Oranbul közlőit azon hire való
sulna, hogy a’ lranczia katonaságot, melly Blidába akart nyomulni, 
puskalövésekkel fogadták a’ kabylok , mire a’ parancsnokló tiszt 
visszavonult’s további rendelésre várt. Néhány aráb törzsbeli, t. i . , kik 
eddig az emirt seg ítek , nem akará elfogadni a’ b é k é t’s Abd el-Ka- 
dert meggyilkolák. E ’ hitek azonban m ég valósulásra várnak.

Abbé de La Mennais Ilivoli utczábani lakjáról eltávozok , ’s 
nem tudja senk i, hova lett. Némellyek Romába utazódnak állítják , 
mások szerint pedig trappista lett. E ’ hírekre Frater Maria Joseph (a’ 
hires Geramb báró, trappista) egy levele adott hihetőleg alkalm at, 
mellében Lamennaist fölszólítja : menjen vele Romába : vesse magát 
Jézus Krisztus helytartója lábaihoz, ’s kiáltsa: „A tyám , vétkeztem
az ég ellen ’s ellened !‘* —•

P errie r Kázmér síremléke P ere  Lachaise-témetőben elké
szült. A’ minister élet nagyságban szemlélhető. A’ talapzat oldalain, 
mellyen az érez szobor áll , három allegóriái alakot : az ékesszó
lá s t, szilárdságot’s igazságot láthatni; a’ 4dik oldal még üres. Több 
apró paizsba e’ s z ó : „Franeziaország“ van vésve; másokba pedig 
neve két első betűje : C. P. Az emlék körüli tért gyönyörű róstély- 
zat körzi. —

S C H W E I Z .

A’ schweizi lapok is megszólalnak a’ hannoverai többször 
említett rendelés ügyében , ’s e’ tekintetben az Alig. Z tg  legutób
bi számában következőt olvashatni: „ \ z  Al. Schw. Z tg  következőleg 
védelmezi a’ hannoverai királyi rendelést. „Azon végzés, mellyel a’ 
hannoverai király kormánya átvételekor a’ m ég fiatal, ’s az ország
nak királyi testvére által adott alkotmányt halomra dönti, igen fel- 
boszóntá a’ szabadelm üeket’s radicalokat. E gy  tollrántás enyészti el, 
mit hat évótai divat a’ népboldogság egyetlen föltéte gyanánt tekinte. 
De azért annyival is jegyzésre m éltóbb , m ert király tévé a z t , 
holott legújabb időkben az vala szokás, hogy az alkotmányok meg- 
sértelései ’s kigúnyolásai a’ demagógoktól eredjenek, innen a’ zen- 
dilő sajtó csudálkozása. De mi a’ dolgot illy vétkesnek nem nézzük.

Genf, jul. \2én .  Azon hely közelében, hol hajdan Dyoni- 
sia romai város álla, melly nagy árvízben semmivé lön, a’ Genf és 
Chainouni közti utón, az Arve jobb partján Chéde kis falu áll, mel- 
lyet gyönyörű zuhalaga (vizesése) ’s kissé magasbad fekvő (52100 
lábnyira a’ tenger tükre fölött) tava szépségérül minden utazó is
mér. E ’ kis tó az 17 5 1  ki oct. 152én támodt azon nagy hegyom- 
lalag következtében, melly akkoron Aiguelle de Varensrül lezuhant. 
M ült héten ugyanott ismét néhány szikla vált el, ’s lezuhantukkor 
bétemelék a’ szép tavacskát, a’ fákat összezuzák, ’s a’ kellemes 
moraju hullámok helyett vad szirttornyozatot képezének.

N B M E T O R S Z Á  G.
Raden nagy hgség rendéinek 2dik kamrájában jul. 22ikén. 

Itzstein követ, azon alkalommal, midőn a’ külügyek ministeriuma 
költségeiben a’„szövetségi kiadások“ jöttek tanácskozás alá, az 1 8 3 3 - 
ban létre jött hannoverai statusalaptörvény ideigleni felfüggeszte- 
lése tekintetéből következő indítványt tön: Iktassa a’ kamra ezen 
óhajtását (kivánatát) jegyzőkönyvébe : „mikép biztosan rem ényű, 
hogy a’ magas kormány követének a’ német szövetséggyülésen , 
midőn majd ott a’ hannoverai alkotmány visszavétele miatt ’s fö
lött fognak tanácskozni, olly utasításokat adand, mellyek a’ szövet
ségtörvény 13ik ’s a’ bécsi végző törvény 5Gik czikkére lesznek 
irányozva ’s alkalmasok leendnek a rra , hogy a’ nyilványos véle
ménynek ez által okozott nyuglalanittatását Németországban elhárít
sák.“ Ezen indítványt azonnal számosán pártolák, névszerint Dutt-

linger, Rotteck, W elcker, SchaaíT, és Eichrodt követek melegei» 
nyilatkoztak mellette, folyvást a’ szövetségi törvény ’s a’ bécsi inté
ző rendelet határozatira hivatkozva. Egyedül Blittersdorff minister,
’s a’ kormánybiztos szóltak ellene, állitván, hogy e’ tárgy nem 
tartozik a’ kamra tanácskozási köréhez, ’s minden esetre még nincs 
is eléggé fölvilágítva, hogy határozott szempontot lehessen felőle nyi
latkoztatni. Elénk ’s bő vitatás után Itzstein indítványát a’ kamra! 
elfogadó. —

A’ Mainzban Guttenberg emlékére vert pénz egyik oldalán 
Gultenberg Thorwaldsen által készült szobra, a’ másikon pedig an
nak talapjába vésett e ’ fölirat olvasható: „A rtem , quae Graecos la- 
tuit, laluiique Latinos, Germani solers extudit ingenium. Nunc quid- 
quid veteres sapiunt, sapiunlque re cen te s , nonsib i, séd populis o- 
mnibus id sapiunt.“ —

A M E R I K A .
Az Angliába Rio de Janeirobul érkezett hirek május 17ig 

terjednek. Azon hírről, melly julius 18án a’ londoni csarnokon szállon- 
g a : hogy tudniillik ott zendülés ütött ki, egy szóval sem tétetik 
említés. Azonban a’ pénzkelet 3 0 ró l 2 7 re  esett, egyszersmind két, 
Ejszakamerikával kereskedő ház megbukott. A’ kereskedés egészen 
tönkre jutott. Rio Grande do Sülből azon hirt vévé a’ kormány, hogy 
Bento Manuel, a’ tartomány legnagyobb befolyású tiszte a’ császári 
ügytől elpártolván a’ republicanusokhoz szegődött. Calderont, a’ 
korm ánysergek vezérét, a’ republicanusok, 1 1 0 0  főnyi sergestül 
m egverték , vesztesége 2 0 0  embernél többre ment.

Uj-Yorkbul máj. 30rul ezt Írják: „A* kincstári titoknok által 
kibocsátott parancs következtében, most éjjel ’s nappal egyenlőn m un
kálandó telegrafokkal téteknek próbák. Jó  süker esetén az éjszaka
merikai egyesült statusok minden pontját ezek által szándékoznak 
összeköttetésbe hozni.“

Jul. 19én Liverpoolba érkezett éjszakamerikai postahajók 
igen kedvező tudósításokat hozónak az ottani kereskedés állapoljárul, 
mik az egyszersm ind érkezett nevezetes pénzküldések által tökéle
tesen valósulnak. íg y  az egyik hajó 2 0  ezer font sterlinget hoza; 
„B riseis“ postahajó Mexicobul Falmouthba 2 8 0  ezer do llárt; H a
vannából ’s Halifaxbul pedig két hadi hajón egy millió dollárt vár
nak. Uj-Orleansi lapok szerin t, jul. 3 1 rü l :  780nál több legelőbb
kelő kalmárt fogva tartónak a’ vámháznál, mig kezeseket nem álli- 
lának, hogy dec. 7én ismét megjelenendnek. —  Hunt Memucan 
tábornok, mint Texas követe az egyesült statusoknál, jun. 28án 
Baltimore felé Washingtonba utazott.

R io-Janeiroi, f. é. máj. 2 0 ig terjedő  hír szerin t, a’ korm ány
zó a’ ministerek lemondását elfogadó, anélkül, hogy az által ingerült
ség  támadt volna. A ’ kereskedés itt is nyomasztó viszonyban siny- 
lik. A’ jul. 18án Londonban szárnyalt h ir, hogy t. i. a’ kamrák a’ 
kormányzót ’s ministereket hivatalaikbul letevék, nem valósul.

U j-O rleansi hirek szerint, jul. 2 3 ró l, az ottani bankok, ál- 
talányosan véve, ismét íizethetőkké le ttek , noha jegyeik böcse 
igen m élyre sülyedt. —  A’ háború Floridával ismét kiütött. 

O L A S Z O R S Z Á G .
Palerm ói levelek szom orú rajzát adják az ottani tö rténe

teknek, többi közt állítják, hogy az alkirályt, miután nejét ’s le
ányát a’ görcsmirigy elragadó, a’ zavargók meggyilkolák. E zer
nyi főre szaporodott rabló csoportok dúlják a’ várost, mellyből a’ 
katonaság már eltávozék. .Nápoly bul 2 0  hajó indult ki Palermoba 
fegyveresekkel, ’s a’ királyt alig tudák visszatartóztatni ministerei; 
annyira vágyott a’ szerencsétlen várason seg íten i, hogy szem élye
sen akará a’ szállitványt vezérleni. A’ vezér tábornok parancsot 
kapa mindent tenni, mit a’ körülmények kiváuandnak. E gy napon 
1 4 0 0  em ber halt meg Falermoban , némelly napokon pedig szinte 
1 8 0 0  is. Jun. közepétül julius ló ig  19  ezer ’s több száz em ber 
lön a’ cholera áldozatja. Az első kir. fegyveresek, kik Palermo- 
nál partra szállottak, ellenállásra találtak, ’s Messinában is kiütött 
m ár a’ lázadás. Nápolyban alig maradt két egész ezred , a’ többi 
ka onaságot mind l'alerm óba 's Messinába szállítók, a’ hegyi ál- 
gyutelepekkel együtt. —■ Genuában is újra kiütött a’ görcsmirigy, 
’s félelmesen kezd pusztítani. Roma vidékét is igenigen közelíti már.

G A B O N A Á R .

Jul. 20án Ungvár 
.. 2lén Arad

Vidéki városink
búi« | két»»er.

piaczin
rost |

pozs.
4rpa

mérője
| iab

v á ltó  g a r .

| kukur. | ktlai
88—S4 i 72—68 j 62 — 58 | 58-54 40-36 | S4-80 J —

U 60 | 58 | 28 ! 29 48 | -

99 22én Baja 80-60 !>7—50 | 50 | 20 26 54 | -

99
22én Pécs 70 | 60 1 55 J 30 30 30 /  -
25én Debreczen 120—100 90-70 | 50—40 | 25-20 J3 55-45 | 85-80

2öán N. Beesker 60 | 45 1 -  1 24 20 60 | —
27én Mosony l 08-60 | 4S—42 | 48-43 | 42-30 29-22 68-5S | —
2,sán Uj-Becse 80—60 | 55 | -  1 20 | 30 1 -  1 ~
2ítén Szeged J 70-60 | 55 | -  1 30-25 40 60 1 65

aug. lén  Pest 86—60 | -  1 43-49 | 26—22 | 25—24 66—60 | —

P É N Z K E L E T :  Bécs , jul. Síikén. 5 pCtes stat. köt. 105 í /2  j 3 pCtes 77 i/1 6 ;

1834ik 500 folt* kölcsön 579 i / s ; bécsvárosi 2 l /2  pCtes bankóköt. 66 l/82>
bankrészvény <1. 1367 1/3*

D II N A’V IZ  - Á LL Á 8  : Augustus gdikán: 10' J" Q-11' 3<tikán : iq , qh g,«/ ^dikén;
10' 0" «•'" 5óikén : io' 2" «•'"

L O T  T K  H l A. Budán Augustus 2>kán: 63- 46* 74 76- 64- 
Bécsben Augustus 2 fkán: (j(j. »). 71- go. 60*

Szerkeszti H e l m e c r y . Nyomtatja B e i m e l .



Pest,
sz e r d a , aug. 9 . JELENKOR. w a y ,

1i3. Hzám.

F O G L A L A T :  Magyar- és Erdélyország (5 fels. a’ császárné ’s királyné egészsége javulj kinevezések j előléptetések 's niegtisztelés ; 6 cs. klr. föls. 5 csztdóre 
terjedő segedelme Schams venyige-iskolájára; Kállay Péter f; Zágráb megye küldöttsége Fiume uj kormányzójához; Széchenyi István gr. páholyt bérel nemz. já
tékszínünkben; felszólítás játékszínünk ügyében; kereskedési hir Zimonybul; R. Komáromi hajózás-biztositó társaság ügyviselőségei; kam. tud.; Igazítás ’s a’ t.) 
Portugália (a’ portói és bragai lázongásra’ személyes és sajtószabadság felfiiggesztetik.) Spanyolország (Mendizabal uj adót kér; Carlos és az őt üldöző christinói 
vezérek útja.) Anglia (Cockerill szerencsétlensége a’ bukernyővel; elegy.) Francziaország (Donnadieu ’s társai pőre; Genoude, Bcrrycr 's Walsh ügye; Ge- 
ramb trappista levele Lamennaishez, ’s a’ t.) Olasz- Török- Görög- Svéd- ’s Oroszország. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A R -  és E R D É L Y O R S Z Á G .
Ő föls. a’ császárné ’s királyné egészségi állapotáról Ischlben 

megjelent utóbbi orvosi hirlemény jul. 3 Okán: „Ö cs. kir. fölsége 
himlóbaja m ár tegnap tapasztalt javulta folyvást szerencsés fordula
tokkal örvendeztet, ’s a’ föls. beteg állapotja m egnyugtató.“ Ju l 31- 
ikén : „ 0  fölsége betegsége folyvásti általányos fordulatok közt gyor
san ’s egyenlő mértékben siet végéhez. Ennek következtében ő föls. 
állapotja igen megnyugtató.“ Aug. Í jé n : „Ó cs. kir. fölsége himlőba
ja szünte folyvást igen kedvezőn halad , ’s ehez képest állapotja is 
m egnyugtató.“ —  óug . ü k án : „ 0  föls. betegsége m ost is a’ te g 
napi kedvező állapotban mutatkozik.“ —

0  cs. kir. fölsége f. é. jun. 24iki határzatában Koporcsich 
Mihály lovászi lelkészt a’ diakovári káptalannál kanonokká ; jul. 24 -  
iki rendeletében Zichy Jó z s e f’s PálfTy Konsztant grófokat, kebelbe
li fogalmazó gyakornokokbul, a’ m. k. udv. kanczellariánál tisztelet
beli fogalmazókká; ’s jul. 26ki végzete állal M ay Fridrik , érd. udv. 
kanczellariai számfölötti titoknokot, ugyanott valódi titoknokká ne
vezni méltóztatott.

A’ in. k. Helytartótanács f. é. jul. 2 5én  Lukács István ti
toknokká nevezte által m egürült fogalmazóságra Kajdacsy Ferencz 
íizetéses fogalmazó gyakornokot, ’s helyébe Strada Rudolf jegyző
könyv-hivatali gyakornokot fizetéses fogalmazó-gyakornokká nevezé.

Az érd. k. udv. kanczellariánál Laskay Károly ’s Kelemen 
Lajos járulnokok, Írnokokká; B ergay Lajos fogalmazó- ’s Bajcsy 
Lajos irnoki gyakornokok pedig járulnokokká lettek. -—

A’ m. kir. udv. kamra ltachovetz Károly számvevő - hivatali 
fizetéses gyakornokot, a’ temesvári kamrai igazgatáshoz ideigleni 
3ik számitóvá (Calculant) alkalmazó. —  M ayer Péter lugosi kamrai 
számtartó f. é. jun. 2 4 én meghalálozolt.

0  cs. kir. fölsége f. é. jun. 7ki határzatában Gaj Lajos zág
rábi szerb politikai ’s literatúrai lapok tulajdonos szerkesztőjének 
könyvsajtó-fölállitásra szabaditékot adni méltoztatott.

0  cs. kir. fö lsége, tekintetbe vevén, mi szerint Schams 
Ferencz három év óta Buda határin fenálló egyetem i m agyar ve
nyige-iskolája igen hasznos következményű borterm esztésünkre ’s 
azza'i gazdálkodásunkra, 1 8 3 7 tü l kezdve e ’ hazai intézet gyarapí
tására évenként 1 0 0  pgő frt rendelt kifizettetni a’ ráczkevi cs. kir. 
nem zetségi uradalom jövedelm ibül, azon m eghagyással, hogy a’ 
mezei gazdálkodás ez ága iránti jobb ’s alaposabb nézetek ’s ú tm u
tatások terjesztésire , a’ ráczkevi uradalom minden községe számá
ra Schams Ferencz szerkesztése alatt egyenlő példányszámban ma
gyarul és németül megjelenő „M agyarország borterm esztését ’s 
borkészítését targyazó folyóírás“ - b ó l , két példány vásároltassák, 
’s igy a’ köznép is tudhassa: mikép kelljen ez ipar- ’s élelemág- 
müvelést rendszeresen ’s jobban gyüm ölcsözőleg űzni. E ’ gyönyö
rű  példa hihetőleg minden bortermesztő uradalm at, h e ly t’s vidéket 
hasonló tételre buzditand országunk szerte.

P e s t e n ,  f. h. 2ikán n. káliéi Kállay P é te r , cs. aranykul
c so s , mellvizkórságban hosszasan sínylődte u tán , élte 74dik évé
ben elhunyt. Hült tetemeit Solym árra vivék , ’s aug. 4én az ottani 
sírboltban örök nyugalomra tevék.

F i u mj e ,  jul. 3 íé n . F. h. 27 én  üdvözlő Kiss f á i  cs. kamrást 
’s udv. tanácsnokot, mint Fium e ’s az egész m agyar tengerm ellék 
uj kormányzóját Zágráb m egye fényes küldöttsége Raizner János 
megyei 3ik alispán vezérlete alatt. A ’ kormányzó érzékenyülten fo
gadó e’ tisztelő m egem lékezést; ’s miután érette buzgó köszönetét 
kéré a’ ns megyének jelentetni, az iránti rem ényét ’s bizalmát fejezé 
k i, mi szerint a’ megye ’s tengervidék közt eddig fenállottjó viszony, 
barátságos szomszédság ’s eg y e té rtés , a’ haza közjavára, ezentúl 
is rendíthetetlenül fenmaradand. Az ugyané’ napon tartott kapitányi 
tanácsban fiumei patrícius tanácsnokokká nevezett küldöttségi tago
kat fényesen megvendégelvén, ebéd után a’ közel Isztria keleti r é 
szin fekvő Abazia helység olaj- repkény- ’s gesztenyefa ligete hű
vös árnyékiba kiséré szeretetre méltó hitvese társaságában. Másfél 
óra alatt értenek a’ csöndes Adrián Abaziába a’ vendégek; kik a’ 
martinschitzai veszteglési intézet ’s más nevezetesb tárgyak m egte
kintése végett, 28án is itt mulatván, ismét pompás lakomára vol
tak hivatalosak a’ kormányzóhoz. —  Ez évi nyarunk folytában az 
időjárat igen kellem es; a’ gyakori esőzések , mellyeket azonban 
mindig rögtön ismét derű követ, nem csak különben kiállhatlan hő- 
ségii ebnapinkat teszik tűrhetőkké, meghüsitvén a’ tikkasztó m e
leget, hanem lakosink mezőire is vidor színt vonnak, ’s ezek öröm 
telve állítják, hogy mezei gazdaságra jobb időjáratot kivánni sem 
lehetne, s reményteljesül néznek szépen mutatkozó burgonyáikra, 
tengerijükre ’s gyönyörűen dagadó szőlőszemeikre. —

Mikor némellyek azt hivék, hogy Széchenyi István gr, csak 
azt kívánja pártolni a’ köz ügyben, mi egyenesen és közvetlenül az 
ő müve, ütött a’ megczáfolás' órája. 0  mind azt óhajtja, védi, —  mind 
azt segélni ’s előmozdítani ég , mi előtte akar közvetve akar köz- 
vetetlen köz jó. —  K étszer nézte m ár meg a’ n e m z e t i  s z í n 
h á z a t  mindenkor gyönyörködését jelentve, *s tegnap aug. 7kén lel
kes grófnéjával harmadszor. De, hogy nem essége szilárdságát tettel 
is bizonyítsa, az első emeleten a’ 6dik páholyt, az épen jelen volt igaz
gatónál egész évre előre m egrendelő , hogy azt tisztelt családjá
val folytonosan diszesíthesse, :

A’ m. j á t é k s z i n i  fia n g  á s z  a t  ügyében. Azon hangmü- 
vész u rak , kik a’ pesti magyar színházi hangászkar tagjaivá lenni 
szándékoznak, ne terheltessenek ez iránt értekezni R ó t h k r e p f  
G á b o r  ú r r a l , a’ Regélő - Honmüvész folyóirat kiadójával (Pesten, 
halpiaczon alul, a’ Duna mellett 1 1 4  sz. a. Kropfház ls ő  em ele
tében) reggel 7 — 8 ,  délután 2 — 3 óra között.

N ó j g r á d  ból. A’ nógrádi ág. hitv. esperesség múlt h. 17kén 
23 .  szavazattal Kubinyi Ágoston u ra t, Nógrád főbiztosát, válasz
totta esperességi főfelügyelőjéül.

A’ „ G a z d a s á g i  E g y e s ü l e t “ gyapjuraktárába juh 23 tó l 
aug. 7 ig , Gosztonyi L ajos, Bukowszky Ferdinand, Brunszvik F e 
rencz g r., Andrássy G yörgy gr., özvegy Csáky István grnő, Mat- 
tolay G ábor, Festetics Vincze g r., Darás P ál, ’s Barkóczy János 
g r .,  összesen 3 4 3 ,6 3 2  font gyapjút küldöttek, mellybül jul. I9 tö l 
mostig 8 6 ,0 3 2  font kelt el.

Zimonyi kereskedési tudósítások szerint, a’ szerb kormány 
igen czélszerü rendeléseket tőn a’ határszéleken kereskedésünk elő
m ozdítására, inelly nagy kiterjedést nyerend, ha a’ szerb veszteglő
házak jól m egalapulván, a’ miéink fölöslegesekké válandnak.

K o m á r o m ,  aug. 4kén. Rév-komáromi szab. hajózás-biz
tositó társaságunk ügyviselőségei részint szaporodván, részint változ
ván , a’ biztosítók nagyobb kényelm ükért, közöljük azok mostani kö
vetkező névsorát: P e s ten , Amtmann F erencz, fűszerárus; Baján, 
Fazekas Ferencz fűszer.; Bezdányban, Kovács József, városi jeg y 
ző ; Ú jvidéken, Thill Antal fűszer.; Szegeden, Aigner Jakab ’s fia 
fűsz. ; B ecsén, Seybold Ignácz vasárus; Tem esváratt, Feldinger 
és Halbauer vasárusok. Kik , valamint szinte az igazgatóság R. Ko
máromban , legillőbb d íjé r t’s föltétek alatt, fogadják el a’ biztosí
tást. —  Jövő m artziusra minden bizonynyal elkészülendő Duna-hi- 
dunkhoz m ár 7hajó érkezők Passauból, a’ többi 2 7  is itt leend pár 
hónap múlva. —

Szebenbül, jul. 2 8 ró l Írják, hogy a’ verestornyi veszteg - 
intézet (contumacia) és Szebén közti utat egy hegyom lat egészen 
járatlanná tévé; az így megakadt közösülés m iatt, Olt vizén hajók 
által látják el élelmiszerekkel a’ vesztegházbelieket.

I g a z í t á s .  Jelenkorunk f. é. 6Iik száma néhány példányiba csú
szott hiba következtében, az lső  lapon, a’ 3ik czikk 2ik sorában ,,fó- 
ispáni helyettese“ helyett „főispánja“ olvasandó; ’s hogy a’ tiszt, főis
pán ur a’ szegények ’s szűkölködőbb tanulók közt száz száz forintot 
vala szives kiosztatni.

P O R T U G Á L I A .
A’ portoi telegraf szerint jul. 13kárul a’ Villa da Barcában 

tanyázó katonaság ’s a’ lakosok az I8 2 6 k i chartát kiáltották-ki ’s 
Bragábul azonnal csapatok küldettek oda, a’ lázadást elnyomandók, 
de a’ csapatok tüstint egyesültek a’ lázadókkal, Bragába visszament 
{0^ ,  ’s a’ charta ott is kikiáltatott, e’ miatt Portóbul több osztály 
katonaság küldeték Bragába. A’ kormány kényszerítve volt m egelőző 
szabályokat tenni, ’s több gyanús szem élyt elfogatni. M agányos le
vél szerint a’ telegraf 14kén semmit sem jelentvén alaposan hihető, 
hogy Porto is fellázadt, a’ cortes pedig addig állandónak nyilatkozott, 
mig az álomnak ’s éhségnek ellenállhat, azaz ugyanazon eslve bé
kével haza takarodott. A’ személyes bátorság bizonytalan időre egész 
országszerte fölfüggesztetett, egyszersmind a’ sajtószabadság is 
egy h ónapra , ’s a’ hírlapok nyomtatása eltiltatott, mivel nem akar
já k , hogy e’ körülm ények hire nyomtatásban terjedjen. M ég azt 
is mondták, hogy a’ terceirai hget palotájában keresték, de nem 
találták; későbbi hir szerint a’ szem élyes szabadság csakugyan egy 
hónapra föl van függesztve.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi hírek következtében (a’ jour. des Débals szerint) 

Mendizabal pénzügyminister a’ cortestül 16kán uj hadiadót kívánt, 
mivel az utolsó kölcsön által bejött óO millió real majd egészen el
fogyott. Másnap egyik követ Nunnez a’ pénzügyministert vádálla
potba kívánta té te tn i, mivel a’ küladósságok kamatját felfüggeszté ’s 
ez által Spanyolország’ hitelét Európában megsemisíté. E ’ javaslat 
20kán vitatás alá jött. — Francisco de Paula infan snak M adridot



„Carlos bizonyosan elhagyja Valencia tartományt a’ Mirandánál az 
Ebrón átkelő hadnak elibe menendő. Ó nem fordul egyenesen ugyan 
e’ folyamnak, hanem mellette egyenközleg nyomul fölfelé, mint egy  
25  órányi távulságban a’ balparltól. Útját Daroca és Calatayud felé 
irányzani látszik. Erre mutat a’ Saragossa és Madrid jközt jelenleg 
megszüntetett közösülés is. Levelezők azonban erősen vitatják, hogy 
Carlos mozgalminak egyetlen czélja, kerüljön bár mibe, Madrid. He 
üraa ’s Esparlero eltökélték őt nyomrul nyomra követni. Espartero 
Cuenzát 19kén estve hagyta el Torresnek menendő. Más oldalról 
Meer jó szándékát a’ barcelonaiak ellenállása miatt gyöngültnek látja, 
szinlé ugyan e’ városba menni sem akaró szándékát, holott tudva van 
hogy a’ kaput ezek nyakaskodtak előtte megnyitni.“ —  A ’ Moniteur 
jul.27rül, két telegrafi tudósítást közöl: 1) „Bordeauxbul jul. 24rül, 
hogy Carlos Camarillasnak, (Arragoniaban, éjszakra Cantaviejatól) 
ment, hol 8 0 0 0  alafát (élelemreszt) kívánt. Mi tanúja, hogy Baro- 
cán és Tarazonán keresztül Tudelánál az Ebron visszajőni szándéka 
Espartero 19kén Vihar de Bomingo-Garciánál volt, Cuenza köze
lében, készen Teruel vagy Molina felé nyomulni azon irányban, 
mellyet Carlos veend. 2) Bayonneba jul. 27kén, estve 6 órakor. 
Egy Pamplonában 25kén n^ilványitolt jelentés szerint, Carlos 22kén 
Darocába érkezett ’s Borsa felé (Tarazona közelében) fordult.' Espar
tero és Oraa követték, sebes visszavonulásában. „A’ cariosi csa
patok menete rendkívüli sebességű; u. is Sáridon, honnan 20án indul
lak el, Darocához, mert hová 22kén értek, 2 5  lieunyi távolság. A' 
christinoi tábornokok annyira elmaradtak Carlostul, hogy ennek egye
sülési-tervét semmi esetre sem gátolhatják. —  Correspondance d’ 
Espagne szerint jul. 29kán a’ küldötthad Zariateguy alatt, 9 zászló
alj ’s négy század lovasság, az Ebron átkelt, egy más osztály, Luer- 
gue tábornok alatt, Arciniegától Santondernek nyomult. Az ellen
ség figyelmét elvonandó 3dik osztály pedig, Goni tábornok alatt, álmoz- 
gást tőn Navarra síkjai felé, mellybül azonban, midőn a’ más két 
osztály czé ltére , ismét Echauriba tért vissza.

A A G L I A.
Jul 24én  Londonban a’ vauxhalli kertekben tömérdek soka

ság bámulá Cocking urat, ki egy 107 lábnyi átmérőjű bukernyővel 
egy angol mérföldnél inagasbrul leereszkedni szándékozék. A’ buk- 
ernyőt Green ur léghajójához köték , a’ köteleket elmetszék ’s a’ 
léghajó villámsebességgel emelkedék, ’s csakhamar eltűnt a’ fölle
gekben. Cockerill fölgyürt ingujjal egy a’ bukernyőhez kötött ko
sárban ült. Egy gentleman lovon követé a’ léghajó irányát, ’s a’ 
blackheathi magasrul látá, midőn Green a’ bukernyőt hajójához csat
ló kötelet elmetsző. A’ bukernyő azonnal hirtelen kezde lezuhan
n i , Cockerill kiesék a’ kosárbul ’s Lee körül összezúzva lélek nél
kül találtaték. Halálát n ő je’s több árvája siratja. Green pedig szeren
csésen földre jutott Maidstone mellett. —

Bristolban jul. 1 9 é n , mintegy 20ezer néző jelenlétiben 
egyikét a’ legszebb ’s legerősb gőzösöknek (4 0 0  lóerejü) bocsálák 
vízre, melly Bristol ’s Cj-York közt szolgáland összeköttetésül.

Vilmos király halálát jul. 28án ünnepié egyházi, gyászlisz- 
telettel a’ göttingai tudom, egyetem. A’kar fölött a’ boldogultnak csilla- 
goklul körzött névjegye látszaték ez aláíratta!: Regem Rectorem 
suum sibi ereptum luget Georgia Augusta.“

F R A N C Z I A 0  R S Z Á G.
Pari« jul. 24kén. Tudni vélik mára’ legitimisták ellen gya

korlott szigorúság valódi okát, ’s e z : d. Carlos előhaladta, vezérel
ve ’s eszközölve íranczia katonatisztek, franczia segédpénz, a’ to- 
ryk ’s egyebek adakozási által, ’s legszorosb kapcsolatban a’ legi
timista biztosságokkal- Az egész nehézség a’ kormány cselekvésiben 
fekszik, mellyet d. Carlos iránt folyvást gyakorol. Legfőbb, ’« ala
csonyabb állású személyek többször nyilványilák már , mi szerint 
d. Carlossal jobban lehetne egyezkedni, mint a’ szabadelmükkel; ’s 
nem akarák átlátni, hogy minden félig tett dolog károsabb az épen 
nem tettnél. \  agy hathatósan kellett volna tehát segítniök Krisztina 
királynét a’ carlosiak’s zendülők ellen, vagy pedig egészen meg- 
szűnniök a’ spanyol ügyekbe avatkozástól. De mit cselekvének? 
Krisztinának minden jót kívántak. Anglia azonban többet tőn, mi ál
tal saját érdekeinek is használt, míg ezek üres óhajtások után ismét 
visszavonultak ’s okai lettek a’ cadizi alkotmány létesültének. Mi
helyt ezen alkotmány megjelent, ismét megsemmiték azt, még pe
dig most már angol segítséggel; d. Carlosnak szerencsét kívántak 
a’ zendülők ellen ; de mihelyt lépteit szerencse követé, aggodalom 
támadt a’ légi imisták uj álláspontja miatt Francziaországban; ’s így 
tehát már mostGenoude, Berryer, ’s Walsh papírjaik vizsgálatával 
akartak d. Carlos körmeire kocczantani. —

A’ Gazette de France szerint Genoude vallatása a’ nyomo
zó biró előtt negyedfél óráig tartott. Vádolják őt, hogy Berryer 
's Walsh társaságában Berry hgnét ’s fiát Francziaországba aka
ró visszahozni, polgárháborút gerjeszteni , ’s a’ fenálló kormányt 
halomra dönteni; melly vádak egy köszönő levélen épülnek Genou- 
detól Berry hgnéhez, mellyet Walsh vala kézhez adandó, ’s Ber
ryer egy levelén Walshhoz. Genoude után Berryert vallaták. Net- 
tement Alfred auteuili házát is megmotozták , noha ő jelenleg Lon
donban tartózkodik.

Julius 24én Donnadieu altábornok az: „O-Europa, korunk 
királyai ’s népei“ munka szerzője, Allardin és Maleteste u u. mint 
nyomtató ’s kiadó , végre Lostanges a’ Quotidienne kiadója, mint a’ 
följebb! munka terjesztője, a’ párisi törvényszék előtt állottak. Plon- 
goulm korona-ügyész a’ király személye m egsértése , ’s a’ kormány 
iránti) gyülölség-gerjesztés miatt vádiá őket. Donnadieu tábornokot

elhagyni kivánó szándékától a’ királyné az engedelmet megtagadd.
Valenciai levél szerint jul. 19ről itt Carlos csapatinak közellé- 

te némi nyugtalanságot okozott, melly azonban alaptalan volt. E ’ vá
rost fenyegető veszélyeket túlságosaknak hirlelték. Carlos, midőn 
-órányira települt le falaihoz, alkalmasint némi mozgásra számolt 
e’ városban. Van ugyan cariosi felekezet ott is , de igen gyönge 
valamit komolyan kezdeni. Ha Carlos Vinaroz’ megvételére 8 0 0 9 . 
embert, ’s ugyanakkor Caslellonra 700öret küld, a’ Chertán átme
netele által okozhatott m eglepetést, "s a’ Viuarozban terjedő nyug 
talanságot használva, bizonynyal minden kedve szerint üt vala ki. 
Vinaroz csupán saját erejére tarthata számot; Borso vezért töké
letes futamodásban képzelték, ’s többé nem számoltak rá; Castel- 
Ion megerősittetése, a’ lakosok’ hazafisága daczára is, helyes meg- 
támodásnak csak gyöngén állhata ellen. Vinaroz és Castellonban a’ 
carlosiak 26  álgyut találtak volna. He a’ helyett, hogy így munkál
kodnék, Uldeconába ment Carlos, 8t. Mateoba, ’s azzal mulatko- 
zék itt, hogy udvarlást tarta, ’s kézcsókolást fogadt el nagy szer
tartások közt. Carlos csapati nem lopnak ugyan, nem ölnek, de pusz
títják a’ helységeket szabálytalan menetelük által. I3kán Oraa 8ÜIKI 
gyalog- ’s 6 9 0 0  lovasnéppel jött Liriába, Carlosnak 9 0 0 0  embere, 
kik Caialoniábul jöttek vele ’s mintegy 6 0 0 0  belföldi kozákja volt 
Forcadell és Cabrera vezérsége alatt Chelvában. Egy puskalövés 
sem történt. Tegnap reggeli 9 órakor tartá Oraa bemenetelét Va
lenciába, ’s estve odrakor továbbindult. Sancheznek három ezred 
magával I3kán kellett volna Oraaval egyesülni. A’ főtábornok hadi 
ereje 1 3 0 0 0  ember vala. Következő lényeges tartalmú jelentést 
külde Oraa tábornok a’ hadiministerhez a’ lö k i csatáról: ,,A’ pár
tosak sergét ’s Cabreráét, a’ trónkövetelő vezérlete alatt, (összesen  
2 0  zászlóalt és 12  dandárt,) ezen város közelében 9 0 0 0  gyalog és 
6 0 0 0  lovas sereg , mellyet tegnap estve sikerült összehúznom , tö
kéletesen megverő ; mert én , a’ mint Excznak irtain, erősen elha
tároztam, az ellenséget, akárhol találom, ’s bár mennyivel számo
sabbnak sergem nél, megtámadni. A’ pártosak vesztesége nem ke
vesebb 1 0 0 0  embernél, kik közt 2 0 0  fogoly és számos szökevény 
van. Csapatink mintegy 4 0 0  embert vesztének, ’s ezek közt több 
érdemes tábornokot ’s lisztet.

Egy saragossai levél jul. 2 0 rő l Oraanak következő hir- 
leményét közli, Bunnolból 16án költet: „A tegnapi ütközetet győ- 
zödelem koronázá gazdag fontos hódolatokban. A’ trónkövetelő Mad
ridhoz nyomulni szándékozó terve többé nem létesíthető. Húsz car
iosi zászlóalt és 12 dandárt, jó állásba sánczolt 12 zászlóal és 6 
dandár megveré. Az ellenség erkölcsi ereje semmivé lön. Háromszáz 
halottat számláltak a’ csatamezőn, 3 0 0  fogolylyal , ki majd mind 
navarrai, és számos sebessel. 4 5  szekér eleséggel, tömérdek fegy
ver és hadi készület, számtalan katona, ki siet seregünkhöz átsze
gődni, első gyümölcsei e’ győzelemnek, melly az ellenségnek leg
alább 1 5 0 0  emberébe került. Párisi levél is jul. 27rül erősíti, hogy 
Carlos Madridhoz nyomulásával felhagyott: ’s bordeauxi jul. 26ról, 
hogy a’ i oki ütközet után Carlos sietve átvonult Chelván, Abezuellán 
és Manzarenán Sarrionig, hova 1 9kén érkezett. 20kán tovább nyo • 
múlt Sierra de Linares felé Mosqueruela irányában ’s Oraa követé 
őt nyomban. 18kán Chufillában volt.

A’ Moniteur többrendü telegrafi hivatalos tudósitásibul kitet
szik, hogy Espartero jul. 19kén Cuenzába érkezett, hogy Zaria
teguy átmenete az Ebrón megbizonyosul; hogy Escalera tábornok 
hatalmasb erővel követé őt ; hogy Zariateguy cariosi tábornok 9  
zászlóallal ’s négy dandárral Haro és Miranda közt akadály nélkül 
átkelt az Ebrón, ’s Escalera tábornok 21 kén Painplonaból kiindult 
’s e’ pont irányában a’ saragossai kormányzó jelentése szerint Car
los jobb szárnya felé vágott. Ez 19kén Sarrionba (Teruelnek dél
re) érkezett ’s 20kán Cantaviejának fordult. Hiedelem szerint az Eb
rón által visszatérni szándéka ; ennek következtében a’ folyam’ e- 
gész menetében tudósítások bocsáttattak. Frayle csapatja 16kán Ga- 
taru mellett megveretett, és zsákmányát elvesz é. Serrador Castillo 
ostromával felhagyott. 18án Valenciába 165 fogoly cariosi,’s 6 0 0  
sebes chrislinói érkezett. —  A’ Jour, des Débats 26ról az ebroi 
uj átmenetrül következőleg b eszél: ,, A’ cariosi sereg egyik osztá
lyának Navarrából átköltözte az Ebron e’ különben is oily széles 
határokra oszlott hadi munkálatokat még inkább összebonyolitá. E s
partero , kinek Cuenzába kelle érkeznie, hogy Madridot födözze, 
vagy Carlos elősergét megtámadja, mi alatt a’ valenciai csapatok 
utóseregét nyomban követik, kénytelen lesz visszafordulni éjnyugat
ra, ’s Ouero’ vonalait elfoglalni. ’S mivel Oraa többé Espartero’ 
segítségére nem számolhat, kénytelen lesz Carlost követni. Más ol
dalról Al-Arragonia és Valencia királyság, mivel Oraa tábora töb
bé nem védi, Forcadell, Quilez, Serrador ’s több más csapat-fő
nök (kik Cabrerával ’s Carlossal nem egyesültek) martaléka lesz. 
Ezen közös elszélyedése mind a’ két rész’ hadi erejének a’ háborút 
végtelenségig hosszabbítja minden elhatárzó következés nélkül, mig 
a’ krisztinoiak egyesülve lesznek, ’s mig semmi néplázongás nem 
keletkezik. Azonban mindigazon hit mellett maradhatni, hogy Carlos 
semmi komoly támodast nem szándékozik Madrid e llen , habár ez i- 
rányban látszanék is haladni.

Madridi jul. 21 ki hir szerint a’ közbocsánat hirdetést jul. 2 2 én 
mondák megjelenendőnek, ha a’ ministeriumnak újra más nem ötlik 
eszébe, mert a’ chivai győzelem ytán ismét bátor és szigorú. Pór- 
venír, Mondo’ ’s más politikai lapok szerkesztőji honvesztési fogságra 
vitéltek(deportáltattak.)— Espartero osztálya Guadalaxarában van, min
den esetre a’ fővárost födözendő. —  A’ Messager szerint jul. 29röl:
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Hennequin, a’ Quotidiennet Berryer vedé. Bonnadieu vétkesnek ta
láltatván 5 0 0 0  frank birságra, két évi börtönre, ’s a’ polgári jogok 
két évi elvesztésire Ítéltetett. A ’ többi szabadon bocsáttatott. A’ tá
bornok a’ cassatioszékbez szándékozik folyamodni. —  Azon b i r , 
hogy Abd-el-l(ader meggyilkoltatott, nem valósult m e g .— Marseil- 
leben a’ dögmirigy „Leonidas“ gőzhajó födözetén csak két szem ély
re  szorult, kik jul. 17kén haltak meg. Azóta semmi halálozás nem 
tö rtén t, ’s az egészségi hatóság ,,a’ legénység egészségét a’ leg- 
kielégitőbb állapotúnak nyilatkoztató.“ A ’ hajó is őrizet alul azonnal
fölszabadíttatott. •—•

Következő tartalmú ama’ levél, mellyet az ismért trappista, 
Geramb Maria Jó zsef, abbé de La Mennais-hez intézett: „ lírám ! 
Szabadságot vevék magamnak Önhöz e’ sorokat írni; de sorsa iránti 
gyöngéd részvétem , mellyet Ön iránt é rzek , a ’ nélkül hogy sze
rencsém volna szem élyesen ismérni, annyival parancsolóbban köte
lességemmé teszik ezt, minthogy hátralevő csekély számú napjaim
ban lélekisméretem folyvást szemrehányásokat tenne, gyötörne, és 
szomorílaná szivemet, ha Ön iránt hallgatékony volnék. Sok év előtt, 
midőn la Trappéba menék, kezembe jutott „Essai sur lTndiíTerence“ 
czimü munkájának első kötete; szóval nem festhető azon benyomás, 
m ellyet rám tön, annyira szerettem  ’s csodáltam Önt, hogy tanakodám 
m agam ban: ne ismérkedjem é m eg klastromba menetem előtt olly 
férfival, kinek lángeszét Francziaországra nézve dicsőségül, az 
egyházra öröm ül, az istentelenekre nézve pedig kétségbejtésül szol- 
gálandónak hivém. Neve ’s k< pe szüntelen előttem lebege azóta m a
gányomban, ’s nem kétkedőm kortársinak öniránti tiszteletén ’s csu- 
dálkoztán. Több évig éltem klaslromi elvonultságom ban, a’ nélkül, 
hogy tudnám, mi történt a’ világban ; utóbb, midőn zugomat (zelle) 
el kelle hagynom, a’ sinai hegyet és sz. földet látogatóm meg. E u 
ropa eltűnt szemeimből, ’s csak felső Aegyptusba tértem kor jőve 
fülembe Önrül némi bizonytalan hír. Alig érkézéin m eg hosszas 
bucsujártom bul, egy könyvet m utatónak, mellynek czime „ Paroles 
d’ un croyant“ vala. A’ könyv kiesett kezem bül, ’s én váltig erő- 
sitém, hogy az nem Öntül származik. Mivel azonban nem sokára bi
zonyossá lettem  előbbi tévedésemről, szerencsésnek valék magamat 
vallandó, uram, ha e ’ pokol-szép (infernalement beau) műnek nagyobb 
részit véremmel semitheltem volna meg. ’S mégis lehető nagyobb 
fájdalmat kelle még kióllanom, m ert újabb fertőztetés készült a’ 
K risztus hely tartó ja , ’s az ő szem élyében, szent vallásunk ellen. 
Ön munkáját értem  itt, az „Affaires de Borne“ ot. Mig ez iratot rán- 
gatódzásak közt, vonaglatosan ótforgatám, gyakran földre borultam, 
’s imádkozóm Önért, m ert úgy rém lett előttem, hogy a’ megbukott 
angyal szárnycsattogósit hallóm. ’S uram , mégsem  csökkent Ön 
iránti barátságom, sőt inkább növekedett, m ert vélem ényem  szerint 
Ön a’ szerencsétlenség legm agasb fokára jutott, ü g y  találom, hogy 
Ön legszánandóbb em ber e’ siralom vö lgyén ; m ert m eg vagyok 
győződve, hogy egy nap sem múlik, m ellyen borzalommal ne pil
lantana Ön amaz örvénybe, m ellynek szélin á l l , egy éj sem, melly- 
ben lángesze, neve, hiressége mellett, a’ legcsekélyebb frére igno
rant in sorsát ne irigylené Francziaország legszegényebb falujában. 
Eljövend az idő, u ram , hol Ön a’ fájdalom-nyoszolyára terülve, 
az öröklétet szemei előtt lótandja, melly szenvedélyinket csilapitja, 
büszkeségünket m eg tö ri, ’s kinszerit utolsó pillanatunkban a’ való 
és igazság elism erésére. E ’ pillantásra kérem  édes de La Mennais 
u r : ügyeljen olly férfiú szavára, ki Önt igazán szereti, ’s a’ világon 
mindent érte adna, ha Önt boldognak tudhatná, ’s ha segíthetné 
Önt régi hirébe visszahelyezmi. Mivel rövid időn Romába utazandom, 
hol két —  három hónapot szándékom eltölteni : egy javaslatot te r 
jesztek Ön elibe, melly Önt első pillanatra m eglependi, mellynek 
nyomosságót azonban érezni fogja, ha első ámultából felüdül ’s a’ 
m egfeszítettnek képe előtt komolyan gondolkozik róla. Legyen úti 
tá rsa , u ram , olly szerzetesnek, ki legnagyobb figyelemmel, tiszte
lettel ’s gyöngédséggel környezendi Önt. Boruljon Ön azzal együtt 
Jézus K risztus helytartója lábaihoz, ’s mondja neki: „Atyám! vét
keztem  az ég  és teellened.“ ’S Ön kedves de Lamennais ur a’ kö
nyörü letes istenség méltó helyettesét, ’s ama’ fönséges vonalokban, 
mellyek szive minden erényit tü k rö z ik , látni fogja kéj - ö rö m ét, 
hogy ism ét megtalálta egyik igen szeretett fiát. Örülni fog az eg y 
ház ; csudólni Önt minden jó é rzésü ek , ’s én szegény bűnös, feje
met porba sülyesztve, dicsőitendem azt, ki Önt annyi év óta olly 
felséges iratokra lelkesítő, ’s kinek Ön újólag szentölendi életét ’s 
munkáit. Legyen szíves, uram , engem válaszával m egtisztelni, 
mellyet akár párisi könyvárusimhoz L ed e re  Adorján ’s társához, kik 
úti körömet ism erik, akár M arseillebe szíveskedjék utasitni, hol azt 
sept. i tő l  ló ik é ig  bevárandom. Fogadja Ön sze re te tem ’s tiszteletem 
kijelentését ’s a’ t.“

A ’ Journ. de Paris jul. 25én je len ti, bogy abbé de La Mén- 
nais Geramb b. kíséretében már elutazott Romába ’s egy Palaestina 
melletti zárdában szándékozik tévelygésiért önszánlu töredelemmel 
bűnhődni. A’ Commerce ellenben tudni akarja, mi szerint az abbé 
(Lamennais) falun él barátinál ’s egy általa kiadandó lap tervével 
foglalatos. —

A’ király parancsára a’ versaillesi muzeum egész September 
középéig nyíltan m arad; a’ közönség tolongása m ég most is olly 
élénk, mint eleinte. Minap M armont tábornagy (marsall) szobrát is 
fölálliták , min szerfölött csudólkoztak. Utólsó ittvoltakor rendelést 
bocsáta közre a’ király, hogy az épületben minden nemű jeles mű
vész számára szállás készíttessék. Azon gondolatot, hogy az élő 
nagy elmék elődeik halhatlan műteremtményi közelében lakjanak, ’s

így az elmúlt nagyság Pantheona egyszersmind jövendő dicsőség 
iskolájáéi szenteltessék, valóban szerencsésnek mondhatni.

A’ Courier Fran^ais szerint, a’ párisi törvényszékek fölszó- 
littattak, üléseiknek a’ júliusi napokon is folytatására, hogy igy las
sanként az ünneplőstül elszoktathassák a’ népet, mit azonban a' tö r
vényszékek, tartván a’ közvélemény roszalásától, nem teljesítőnek. 
Ellenben a’ statustanács jul. 2 7 én nyilványos ülést szándékozik ta r
tani, ’s a’ ministeri termeket csak 29én zárandják be.

Az Abd-el-Kaderrel kötött béke nem változtató meg az al- 
gieri ügyek állását. A’ hadsutok nem engedelmeskedének az emir 
parancsinak, ’s folyvást vonakodnak fegyvereiket lerakni. Blidah ’s 
Koleah előtt m ég most is mintegy 1 0 0 0  kabyl táboroz, a* francziák 
általi elfoglaltatósukat gátlandó szándékkal. Jun. S íik én  Duvivier 
ezredes 7 5 0  em berrel Achaich törzsök ellen indult, mivel ez a’ 
francziák által nevezett igazgatónak vonakodék engedelmeskedni. 
Yállolata ’s harcza sükere 3 0 0  ökör, J2000 juh ’s egy kecskenyáj 
lett, miket azonnal Gelmába külde, de a’ meghódoltaknak később visz- 
szaszolgáltata néhány darab híjával, mik a’ foglalóknak estek fárad- 
sági jutalmul.

Viennetrül egy párisi lap azt hirlelé , hogy a’ becsületrend 
diszjelét többé nem viselendi , mivel azt már Hugo Victor, a’ reg é
nyes iskola főnöke is ein) éré. Viennet erre igy nyilatkozik : „E zt 
én nem mondám soha ; midőn rendjelem et azon helyiül levevém, 
hová azt a’ császár (Napoleon) függesztő, csak a’ régi hadsereg tá 
bornokai példáját követéin, kik úgy hiszik, jobban föltűnnek az ut- 

czán , ha rendjel nélkül jelennek meg. Itten tehát nincs szó sem re 
gényes sem classicus iskola hőseirül. Igen természetes , hogy a’ re 
gényes minister rendeket oszt barátinak ; igazságosb lenne azonban, 
azokat, kik elég bátorsággal bírtak azon urak rimes vagy rimellen 
dolgozatit végig olvasni, kis-, azokat pedig, kik az olvasottat é r 
tik, nagy keresztekkel fölruházni. Egyébiránt óhajtóm , hogy azon 
írók közt, kik gúnyiratokkal ostromolják a’ nagy statushatalmakat, 
peereket ’s követeket, évenkint csak i 2  rendjel osztassák ki, m ert 
buzdításokban is czélszerü a’ mérséklet.“ Őst. Beob.—

Azon készüle t, mellyben a’ gályarabok most börtöneikbe 
vitetnek, nem tetszik azoknak. Egyik városban, hol megállapodlak, 
kérdezé egy tiszt ezen nem önkénytes utazók egyikét, Chartier nevű t: 
mikép érzi magát kocsijában? „ J ó l ,  igen is j ó l ;“ úgymond. H ogy
hogy? ig en is  jó l? „Term észetesen, igen is jól testre nézve, m ert 
úgy sincs jogom panaszkodni, ’s m ég is, ez utazás iszonyatos. L át
ja Ön, én lánczról jövék, úgy van! Nyakam 2 5  napig vala vasjárom- 
kapoesban. M égis inkább kétszer tenném amaz utat, mint ezt“ — -,,’S  
m iért?“ —  „Ugyan m iért? —• M ert akkor nem voltam egyedül, 
m ert láttam , beszéltem , hallottam. E g y szer útközben m ég beszé
det is tartottam. Itt pedig semmit sem lótok, nem beszélhetek, semmit 
sem hallok. Legföljebb azt tudhatom : valljon a’ kocsi kövezeten 
m egyen é ,  vagy földön ? Elhiheti Ö n, azt óhajtanám , hogy m ég 
csak enni se ébresztenének föl. Midőn alszom , legalább nem kell 
semmirül gondolkodnom; de mikor ébren vagyok, akkor m ég is csak 
kell gondolkodnom valamiről, m ert egyebet nem tehetek.“ „Hogyan?“ 
„ H o g y an ?  —  Midőn gondolkodom , könnyen eszem be ju thatna, 
hogy megbánjam tettem et, szóval, félhetnék a’ javulástól, pedig én 
nem akarok megjavulni. Ha nem volnék is elitélve, inkább egy év
vel hosszabb rabságot kívánnék a’ másik utazás mellett. A h ! akkor 
volt ám jó világ!“ —  Valóban m egrázó tapasztalás, ennyire elve
temültnek látni az emberi te rm é sz e te t; de más részről m eg örven
detes tapasztalni, hogy a’ legm egrögzöttebb gonosztévőt is m agá
ba téríti az elkülönítve ’s hallgatva büntető rendszer, melly Am e
rikában m ár olly szép sükert m u ta t, ’s Francziaországban m egpró
bálni szándékozik azt a’ kormány. —

Bonaparte Lajos hgnek Schvveizba szándéklolt visszatérése 
következtében, mint állítják, Montalivet a’ franczia követséget a’ fő
helynél oda utasitá, hogy annak kiűzetését kívánja. —  A ’ David fé
le féldombor-mű (bas reliéf) felavatása a’ Pantheonban csakugyan el- 
halasztatott. Az ellenzési lapok azt adák értésü l, hogy e’ mű m os
tanra nem igen időszerű , minthogy eszméje ÍS 3 0 b u l ered. A ’ M o
niteur erre  ?zt válaszolja : ha a’ felavatási ünneplés csakugyan el- 
halaszlatik , annak oka csupa igazgatási lehet.

A’ párisi tudományok akadémiája jul. 17ki ülésében, Geoff- 
roy Saint - Hilaire bizonyos M ercenaro levelét közié, mellyben ez 
csodálkozását je len té , hogy vannak természetbúvárok, kik tagadják 
majmok létezését Gibraltar szirthegyén , mit névsaerint Blainville 
tőn az akadémia múlt ülésében. M ercenaro levele szerint, csapaton
ként játszadoznak a’ szirtek keleti barlangjai előtt a’ majmok , ’s a’ 
sétálóknak vigyázniok k e ll, hogy azok kődobásit kikerülhessék. E g y  
őrm ester, ki M ercenarot vezeté, beszélte neki, hogy éjjel gyakran 
egész az álgyutelepekig jőnek a’ m ajm ok, ’s bántani, vagy épen 
megölni nem szabad őket. Gibraltarban T an g er’s Ceuta közti heg y 
ről hiszik őket szármozni.

Voluzan őrnagy a’ gyalogság számára készült csákó-mintát mu- 
tata be a’ hadministernek nemezbül (Filz), melly csak egy darabbul 
áll, vizellenes, könnyű, és sokkal olcsóbb, a’ most divatozónál.

A ’ spanyol követ Parisban fölszólitá az ottan mulató spanyo
lo k a t, jul. 31 - ’sau g . Ska közt az uj alkotmányra esküvésre , mi 
a’ követségi épületben ment véghez.

A ’ Courier Fran^ais szerin t, Damremont tábornok parancs- 
nokland a’ Constantine elleni hadszáilitvány fö lö tt, helyette pedig 
rz afrikai franczia birtok fő kormányzójává Bugeaud tábornok fog



a neveztetn i.— Oranbul írják , hogy a 'békekö tés óta a kereskedés 
síné t éledez, ’s az élelmi szerek ára igen csökkent.

Gobert b. a’ franczia ’s a’ szép művészetek akadémiáját tévé 
vagyona örökösinek, mellyel 6 0 0 eze r frankra becsülnek. A’ vég- 
intézet e’ mennyiséget a’ legjobb történeti munkák jutalmazásira 
határozá. Bretagnei tizenkét haszonbérlőjének adósságikat elenge
dd , ’s a’ bérben birt jószágokat ajándékul adá.

Egy vállalkozó legközelébb nagy intézetet állíta tökezukor- 
gyártásra; ,’.s hiszik hogy czukra bátran fog mérközhelni-á’Jegjobb 
nádczukorral. —

Bizonyos a’ hírlapokban nem nevezett megyében, egy le i-  
kés* ingó javait , halála után, árverésre bocsátók örökösei. A alaki 
egy hordó bort vett .a’ pinczébül meg, ’s midőn azt helyérül elhen- 
geritné , gödröt lelt alatta , ’s abban több ládában tömérdek drága
ságot ’s kincsei. Többi közt, egy szenlségtartót ’s püspökpálczát 
2 4  mogyorónyi nagyságú drágakővel, ’s tömérdek apróbb gyé- 
mánttal ’s gyöngy- szemmel elárasztva, rubinokkal diszült gyönyörű 
ó rát, sok nagy arany enilékpénzt, lánczot, gyűrűt, ’s íáOezer da
rab aranyat a’ pápa ’s csaknem valamennyi európai fejdelem arcz- 
képével a’ 16- ’s 17ik századból, főleg .pedig XIV. Lajoséval*, ’s 
mind ezt összesen 500e*er Jranknyi értékűnek mondják. E’ töm ér
dek kincs jogszerinti birhatásáról sok pör támodand.

A’ versaillesi múzeumban, többi közt, egy igen szép szob
rát láthatni az orleansi szűznek. Szűzi szendeség szépen társul rajta 
hősi széliemmel. ’S a’ művész, ki eztkészité —  Mária fr. hgaszszony. 

O L A S Z O R S Z Á G .
A’ palermói hírek folyvást igen'szomoritók. 1 2 0  ezer lakos 

közül némelly napon 1 8 0 0  halt el. Jul. l jé tü l 14ig 18 ,551  ember 
lön a’ pusztitó járvány áldozatja, ’s lO én 24-óra alatt 1 8 0 3 . Azóta 
olly hirtelen csökken a’ betegség, hogy 15- 16- ’s 17én összesen 
csak 2 — 3 0 0  halálozás történt. A’ rettegés minden osztálynál olly 
közös volt, hogy több tisztviselő, orvos, gyógyszerész ’s kenyér^ 
sütő megszökött. —  Az összeköttetés Palermóval darab időig fél- 
benszakadt, mivel a’ körülfekvő helységek nem szállitának élelmet 
a’ városba. K egyetlenségek, sőt egyes, gyilkosságok is történtek. 
A ’ katonaság teljesité kötelességé, iöbb gyilkost elfoga ’s átadott a’ 
hatóságoknak, mellyek előbbi szunyátasságukat utóbb erőteljes föl
lépéssel javiták, mi nem sokára helyre is állitá a’ fővárosban a’ csen
det. De nem úgy a’ körülfekvő helységekben. Begaria, Carini, Ab
bate , Capace, ’s egyebek fölzendülvén , fegyvert ragadának, ható
ságaikat meggyilkolák ’s Palerm o felé indultak, a’ várost földulandó 
szándékkal. A’ katonai őrség azonnal erős álláspontba helyezkedék 
a’ várason kul, ’s több csapatban a’ fölzendült zsákmányzók ellen 
indult. S tatélla ezredes több csoportot szétriaszta, 7 2  kolompost 
ellógata ’s törvényszék elibe állita. M egérkezvén Nápolyba, telegra
mok állal, e’ h ír, a’ király azonnal 6 0 0  vadászt indíta hajón Palermo 
felé, kik Salontonál, a’ partlakosok ellenállta daczára kiszállottak. 
Ezeket utóbb Desauget tábornok parancsi alatt m ég 3 ezer sorkato
naság követé. Nem kétkednek ugyan, hogy e ’ haderő m egjelenté 
képes elnyomni a’.lázadást, előgondoskodásbul azonban a’ király m ég 
3 4 0 0  főnyi tartalékserget állíta föl, szükség ese tén , hat gőzösen 
tüslint Palermóba szállitandói. —  Messzinában, jul. 12én, egy kic. 
rakhajó m egjelente Napulybul, szinte zendülést gerjeszte. A ’ nép, 
e ’ hajón vélvén érkezni Xápolybul a’ cholerát, annak azonnali visz- 
szautasíttatását sürgeté. A ’ veszteglési épületre zajongó csoportok 
rohantak, a1 bútorokat összetördezék, levéltárát tengerbe szórák, a’ 
vám őrséget lefegyverzék, ’s a’ rendőrügyelőt megbotozák. Csak a’ 
hajó eltávozta után lehete a’ csöndet visszaállítani.

Utóbbi tudósítások szerint, a’ görcsmirigy Palerm óban csak
ugyan szűnni kezd, a’ holtak száma azonban m ég most is naponként 
4 — 5 0 0  közt ingadoz. A’ rettegés annyira m ent, hogy kiki házá
ba zárkozék ’s kerülé a’ társalkodást szomszédival. A ’ halottak több 
napig hevertek az élők k ö z t; eltákarittatásukért nevezetes pénzmeny- 
nyiség^t íg érlek , ’s nem találtak em bert, ki azt tenni kész lett vol
na. Messzinát m ég eddig nem látogató m eg a’ baj , de annál e rő s
ben pusztít Calabriaban, hol még ezenkül naponként tetem es föld- 
ingás is rettegteti a’ lakosságot. Nápolyban alig tudnak valamit, leg
alább hitelesen nem, a’ palermói lázadásrul, mi a’ zavart sokkal na- 
gyobbítja. Neinellyek szerint, Messzinában az angol lobogót tüzék 
ki, mit főbben a’ Máltába gyűjtött angol hajóhad mozdulatival ösz- 
szefüggőnek vélnek. Mások ellenben a’ capuai hget hozzák gyanú
ba , kit Nápolyba vártak , ’s  kiről azóta mitsem lehete hallani. A’ 
minister-tanács naponként összegyűl, mellyen a’ fiatal király min
dent maga in téz ; mondják so k an , hogy személyesen szándékozik 
a‘ lázadás elnyomatására Palerm óba utazni. —

R o m a ,  jul. 22kén. Ámbár határinkon nem terjed a’ cho
lera, itt mégis nagy vigyázat uralkodik, ’s a’ kormány előrelátó gon
dossággal törekszik élelmi szerekkel ellátni a’ városi éllettárakat. U‘t- 
czáinkon eddig soha nem tapasztalt tisztaságot látunk, a’ gan-csator- 
nákat (cloake) szorgalmasan üritgetik , sőt még a’ zsidóvárost is tá
gítani szándékoznak, hol az összeszorult nagy népesség miatt veszély 
hárulhatna az egész városra nézve, a’ járvány megjelentékor. Ma éjjel 
ismét katonák indultak az őrserég erösbitésire. Midőn a’ kormány 
igy használja világi hatalmát e’ baj-elháritásra, az egyháziról sem 
felejtkezik. Rendelést bocsát» t. i. közre, mi szerint 8napig 2 4  sz. 
egyházban imádságokat tartsanak a ’ veszély-elharitásért, egyszer
smind ezen idő alatt minden nyilvanyos m ulatságot tilalmazván. Min

den vendégfogadót, bor- ’s kávéházat az isteni tisztelet alatt csuk
va kell tartani, ’s az éji zenék is szigorúan eltiltanak.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápolyból jul. 19 rö l írják : A’ szultán visszatérté

nek megünneplésére nyilványos vigalmak rendeltettek Haidar-Basa 
mezején Scutari közelében, mellyek jul. 8kán kezdődtek ’s három 
napig tartottak. A’ diplomatái test a’ porta által szinte hivatalos lé 
vén ez ünnepélyre, lO kén volt jelen. A’ parton négy lovas hintók,
1s gazdag szerszámzatu lovak állottak, a’ diplomatái test vendégeit 
a’ nagyúri kioszk elibe vinni, melly előtt egy nagy kör vala fölállít
va. —  Oda megérkezvén, az európai ministerek kíséretestül a’ szá
mukra készített sátorokba mentek, hol őket számosi herezeg Vo- 
gorides u r fogadé. Nem sokára m egérkezett maga is ő magossága 
négy lovas hintón, mellynek lovait maga igazgatá, ’s a’ kioszkba 
mene. Miután a’ diplomatái test a’ nagyvezér sátorában m egtevé tisz- 
telkedó látogatásit, elkezdé de Bach asszonyság ott tartózkodó kö- 
Téltánczos -és müvészlovag társasága mutatványig Szünet-közökben 
■a’ diplomatái test meghivaték egy más sátorban csemegézésre. E l
távozás előtt ismét á’ nagyvezér sátorába mellének búcsúzni, melly 
alkalommal mind a’ két nagyúri v ő , Halil és Said basák, úgy szin
te Achmed Fevvzi basa nagy admiral is jelen voltak. Said bey, el
ső nagyűri titoknok e1 közben m egbizaték , a’ diplomatái testhöz 
ő magossága nevében lékötelező beszéd-tartásra, m ellyre a’ nagy- 
hrittanniai követ Ponsonby lord, illő kifejezésekben válaszolt. —  
Délután 5 órakor a’ követek kíséretestül visszatértek illető lakjaikba 
Therapiába, B ujukderébe, ’s Perába. —

A’ török status-lap legújabb száma két nevezetes czikketkö
zöl. Egyik W assaf efendi, eddigi szultáni titoknok, ’s kedvencz le
tételét foglalja m agában, okul az adatván e lő , hogy W assaf efendi 
fiatalság ’s tapasztalatlanságból az erkölcs és üledék különféle kivána- 
Üra, mellyek á’ császári palotában lényeges kötelességek közé ta r
toznak, nem  ügyelt, ’s ipa P ertew  basa üdvös tanácsai ’s intései 
daczára sem változtatá meg viseletét. A zért is legfensőbb parancs 
következtében részint jobb  fenyítékhez szokás végett, részint azért, 
hogy némelly Keban ’s Argana bányákra tartozó ügyeket szabályoz
zon , oda küldetett. —  A’ másik czikkely a’ külkereskedésre, (’s 
kivált ránk m agyarokra nézve ;) fölötte fontos, m ert abban azon nagy
úri végzés közöltetik, mellynél fogvást a’ török birodalombul a’ ga
bona-kivitel eddigi tilalma eltörlesztetik ’s a’ gabona-kivitel csekély, 
a’ főváros szegényéi javára czélzó adó mellett, szabadnak nyilványit- 
tatik. —• ,

O R O S Z O R S Z Á G .
Az odessai lap jul. 14rül ezt írja: „W orneszenszki hírek sze 

r in t , á’ czár augusztusban e ’ város vidékén szemlét tartand az egész 
tartaléklovasság fölött. Jelen lesz e’ szemlén 3 5 0  lovas század, 2 8  
zászlóalj gyalogság ’s 164  ál gyű a’ lovas paltanyusságtól. Soha még 
nagyobb lovas sereg fölött nem tartaték szem le Európában, a’ ren 
des katonaság behozta óta.

Hübenthal statustanácsnok jun. 13kán uszóhidat állittata Wfi
ba folyamon saját találmánya szerint. Az uj látvány tömérdek em 
bert gyüjte a’ partokra ; a’ hid két első ’s 2 0  másodpercz alatt eg é
szen fel volt állítva. Egysrerüsége mindenkiben azon csudálkozó k é r
dést gerjészté: ugyan mikép lehete , hogy csak most jöttek e ’ szép 
találmányra? —

G Ö R Ö G O R S Z Ä  G.
Athen jun. 26kán. Otto király m ár végkép élhatárzá a’ ba

jorok visszaküldését, ’s csupán néhány katonatisztet szándékozik m eg
tartani Görögországban. Ez utóbbiak közül többen Konstantinápoly 
felé a’ nagy orosz táborba készülnek utazni. Az összeírás létesíté
sének is ellene szegült Ottó k irály , ’s a’ községek szabad akarat
jára bizá az általuk állítandó ujonczok számát. Porosban a’ dög- 
vész folyvást pusztít. —

S V É D 0  R S Z Á G.
Mänsson N il, országgyűlési követ a’ pórrendbül ’s malinői 

leszámolási igazgató, f. é. jun. 2áikén  élte 62ik évében Skoom- 
parpban meghalálozott. A’ nemes hazafit m élyen gyászolja Svédhon 
minden lakosa. —

E L E G Y  H Í R .
F. é. máj. 2 4 én  Danzig mellett egy csapiáros neje E . . .  fa

luban huszonyegyedik gyerm ekét szülé.
Voreppe város orvosa lsére  m egyében Francziaországban „ 

esti szürkület után Grenoble felé lovagolt. Alig haladt néhány lépés
nyire az ut szélein emelkedő bokrok k ö z t, midőn egy fiatal férfi 
hirtelen előugrik ’s pénzét vagy életét kéri, mire az orvos pisztoly- 
lövéssel válaszolt, ’s megsarkantyuzván lovát, az éj sötétségiben 
eltűnt. Másnap reggel egy férfi jelent m eg nála sebesült karját be
köttetni ; ’s mint bámult az o rv o s, midőn tegnapi támadóját maga 
előtt látó, ki szinte nem kissé hökkent m eg e’ véletlen találkozáson. Az 
orvos megdorgálván a’ fiatal rablót, sebét beköté és szabadon bocsátá.
G A B O N  AÁU. :  August 8 án. Tiszta búza 7 3  l / 3  — 63 l / S  — 56 2/ 3 . K étsze

res 5 0  — 46 2 /3 .  Kozs 40 —  36 2 /3 -  Árpa 26 2 / 8  — 25 l / 3  — 21 l /S -  
Zab 23 1/3 — 22 — .20- Kukuricza 60 — 53 l/3- 

P É N Z Ü K  L E T :  B ecs, Aug. 5 ik.cn. 5 pCtes stat. köt. 105 17 /32; 4 pCtcs 100 U 3 
3 pCtes 77 2 i /3 2  ; 1834ki 500 fort, kölcsön 579 3 / 8 ;  becsvárosi 2 l / 2  pCtes. 
bankókul. 6 6 - ; bankrészvény d. 1376-

D l) N A’V ÍZ - Á L L Á  S : Augustus ödikán : 10' 2" 9-'w 7<Ukén: 9< 9// 9.«' 8<llkánc 
9' 4" 6-(" 9dikén : 8' 11" 9-'"

Szerkeszti H e 1 ni e c z y. Nyomtatja B e i in e 1.



6. Kucsera Lőrincitől: értekezés a* rövid utón visszatételről; 7. Kapy 
István sárosmegyei főjegyzőtől: Sárosy Gyula Nyelvószke czitnii gram* 
maticája (Kassa , 1837.)

A ü  S Z  T II 1 A.
Jul. 28án Fridrik cs. k. fhg. ’s hajóskapitány, Récsbül Ti- 

rolon keresztül Velenczébe érkezvén, Santa Ciuslina palotájában 
szállott m eg, hol Spanr gr. lombard - velenezei korm ányzó, Pau- 
lucci markgr. aladmirál, ’s Coinmetti altábornagy’s várparancsnok 
fogadák. 0  cs. kir. fhgsége néhány napig szándékozók csak Velen- 
czében mulatni, ’s aztán „M edea“ nevű, Bandiéra b. parancsnoksága 
alatti cs. kir. fregáton, hosszasb tapasztalási útra indulni.

P O R T U G A L  I A.
Lissabonbul m. h. 1 9én elindult Calpe gőzös vivé meg Angliába 

a’ d. Pedro alkotmányának kedvezőleg éjszaki Portugálban kiütött 
háborgások hírét. E ’ tudósítások szerint 1 Tikén reggel terjedt el 
Iiissabonban ama’ h i r , hogy a’ 4ik vadászezrednek Prágánál szál- 
lásozott egyik zászlóalja, Leiria báró izgatása következtében tiszt
jeit elfogdosá ’s a’ Chartát kikiáltotta. Csak hamu* elharapódzott e ’ 
lobbanás Portóba, ’s az itteni hatóságok sem fojthaták el azt, m int
hogy a’ nem zetőrség megtagadá szolgálati k észség é t, sőt maga a’ 
sorkatonaság is idegenkedett fegyvert fogni ’s tüzelni polgártársai
ra. Kevés pillanat múlva keresztül vivé a’ m inisterség a’ cortesülés- 
ben ama’ végzeményt, mi szerint e’ lázongás elnyomatása tekintelé- 
bül a’ személyi és sajtó-szabadság felfüggeszteték ’s a’ m inisterek
nek felelősségi teher alatt rendkívüli hatalom, ’s 2 ,0 0 0  millió reis- 
nyi summa fölvételre engedelem adaték. M ég azon este útnak in
dult Sa da Handeira hadminister Terceira gőzösön, óOO legény
séggel ’s korlátlan hatalommal, az éjszaki tartományokba ; nem kü
lönben Joze da Silva Passos is , mint portói polgári korm ányzó; 
de szerencsétlenségre szélvész miatt ki kelle a’ hajónak szállnia Pe- 
nichebe. A’ kormány három hirdetvényt bocsáta ugyan m ár közié 
a’ zendületról, de semmi különös fölvilágositás vagy körülm ényes 
előterjesztés nem foglaltatik bennök. Annyi való , hogy több apró 
csapat indult már útnak a’ lázadók megzaboláztalása végett. A’ har
madik katonaosztály parancsnoka által a’ hadministerhez küldött tu
dósítás azt m ondja, hogy a’ lázongok Villanova da Familicaombul 
inegfutam ultak, hogy őket a’ 4ik osztály parancsnoka üldözőbe vé
vé , nem különben, hogy a’ bragai zendülők Villa da Parcába ira
m odtak, hova őket a’ negyedik osztály nyomban követé , Valenciá
ba juthatásukat meggátlandó. Geras de Lima viscomde híjában i- 
gyekezett a’ vianai őrserget eltántorítni. A’ minisierek nem restelked
tek e’ közben elfogatásokat tétetni, ’s a’ Suxo kezében volt névjegy
zék számos előkelő férfiat, köztük a’ lacédemoni főpüspököt ( álar
cos atyát) is, jelelt k i, de ezek mindnyájan elillantak. Az angolok s 
hajlandóknak mutatkoztak a’ benső béke föntartására, , ,Pearl“ an
gol hadi hajót szükség esetén menedékül rendelők Braganza hgnő szá
m ára , hova Saldanha marquisné is egész családostul menekvék. A’ 
Portóban lakó angolok, m nd követségükhöz, mind pedig az angol ha
jóhad vezéréhez intéztek folyamodást az irán t: küldenének védel- 
mökre egy hadi hajót. Chavesben , és az egész hegytuli tartom ány
ban kikiálták dom Pedro chartáját, mire a’ fővárosiak igen m egre t
tentek, annyira, hogy az utczák üresek ’s zajtalanok lőnek, mintha 
nem lettek volna Lissabonnak lakosai. Portóban minden csendes volt, 
’s várakozásban a’ történendők iránt. A’ londoni csarnokon azon hir’ 
terjenge 18kán , hogy Portobul 1 2 0 0  em ber in d u lta ’ lázadók e l
len , ’s őket m eg is v e r te , mirül azonban m ég semmi bizonyos tu 
dósítás nem érkezett. —  Remechido folyvást űzi dulongásit a’ h e
gyek között; nem rég ismét elfogá az Wgarbiabul Lissabonba szán
dékozott postát, ’s kirabolván, elégeté azt. Számos faluban ism ét 
újabb adó-zsarlást követett el.

S P A N Y O L  O H  S Z A G .
A’ cortes jul. 20iki ülésében Nunez követnek amaz indít

ványa forgott élénk vitában, mi szerint a' m inisterség vád alá volna 
veendő az országos adósságok kamatainak le nem tizetése miatt. 
Miután Nunez indítványát előterjeszté, következőleg felelt arra Cala- 
trava ministerelnök: Nunez urnák teljesen igaza van az egész mi
nisterség m egpörlését kívánni; ugyanis ha van e’ tárgyban felelősség, 
úgy az minden egyes minister fejéré s z á ll , m ert minden erre  vo
natkozó tett a’ ministertanácsban volt meghányva ’s elvégezve. Nunez 
tir szem ére Iobbantja a’ m inisterségnek a’ novernb. I Tiki halárzatot,
’s m egsértettnek állítja a’ cortes iránt tartozó liszteletet az állal, 
hogy illy nyomós tárgyi u l , minő a’ küladósságok kam ,tai íizele- 
sének fölfüggesztése, —  nem tudósittaték. A’vád alaposilása lekinteté- 
bül m eg kellett volna egyszersmind bizonyítni, hogy a' kamatíizetés a* 
minislerek gondatlansága miatt maradt e l ; de mint a’ szónok maga 
is m egism erő, ezen elhalasztást csupán a’ poLgárhaboru folyama

M A G Y A H- és E  H D É L Y 0  Ii S Z  Á G.
Aug. 5ki orvosi hirlemény szerint, királynénk ő cs. kir. föl- 

sége általányos javulásban van , ’s állapolja olly biztató , hogy az 
orvosi hirlemények ezennel megszüntetnek.

() cs. k. fölsége Dobra Abrahám temes-fabriczi lelkészt, 
Erdélyi János belényesi gymnasium-igazgatót, Szilágyi Simon po- 
csaji, Alexi János várad-olaszi ’s Aaron Tódor, galsai lelkésze
ket a’ nagyváradi egyesült görög szertartásu káptalanhoz tisztlbe- 
li kanokokká nevezni méltóztatott. Hírnök.

A’ m. k. udv. kanczellária f. h. 3án Bogya Györgyöt fogal
m azóvá, Laskay Károlyt lajstrom zóvá, Török Jánost Írnokká, s 
Hód Pétert járulnokká nevező.

N. S z e b e n b e n ,  jul. 22én  tartott őOik orsz. ülésen fel
olvastatván az 1810- ’s 1811 ik évi országgyűléseken hozott némelly 
törvényezikkek iránti kir. leiratok , köziratra bocsáttattak.

0  cs. kir. fölsége a’ hasonszenves (homoeopathiai)#gyógyi- 
lást eltiltó 18 1 Uki nov. 16án költ 31(584 sz. alatti legfens. körle
véli rendeletét, f. é. február. 6ikán megszüntetni m éltóztatván, e’ 
gyógyrendszer ezentuli használatát megengedé, s e ’ határozatát az 
illető orvosokkal és sebészekkel is tudatni rendelő. —

A’ pesti tud. egyetemnél megürült term észettudományi ’s 
erőm űi észeti tan itószékre, ő cs. kir. fölsége rendeletébül, f. é. nov. 
lire újabb csődület hirdettetik, azon hozzáadással, hogy abban a’ 
magukat már előbbi alkalomkor jelentettek is részesülhetnek.

N. B e c s  k e r e k  aug. 4kén: Itt a’ folyó év tavaszán, sz. 
k. Zombor városában pedig f. é. jul. 9kén nyittatott meg a’ Casino, 
Hecskereken ugyan egy kis könyvtárral ’s több idegen ’s egy pár ma
gyar hírlappal, Zomborban pedig a’ sok külföldi mellett két hazai új
sággal.— A ’ pesti nemzeti színház ügyébennem  lészen utólsó Toron- 
tál. Pénztárában e’ czélra 2237  fr. 41 kr. váltó van letéve ’s ennek 
egy része m ár az igazgatósághoz el is küldve. IJjabb ajánlásokra 
szólittattak fel a’ megyebeliek. Ezek közt Esztergam i István Zom bor 
várasi tanácsnok, sok jótéteirül ism éretes férfi, a’ pesti színházra 5 0  v. 
forintot adakozott, mi a’ fenérintett mennyiségbe nincs tudva.

K ü l ö n f é l e . Azon hazafi, ki nemzeti színházunk megnyitását 
ünneplő üdvözletek Írására fölszólitá a’ haza minden nyelvű iró jit, 
köszönetét jelentvén a’ már beküldőitekért, ollyasmik készítésire 
még másokat is fölszólít, főleg pedig azokat, kik anyai nyelvünk 
művelését a’ m. tudós Társaságnál kötelességökül vállolák. Az 
ezentúl készülendő illynemii üdvözletek is a’ Regélő - Henmüvész 
szerkesztőségihez (Dunaparton halpiaezon alul 1 1 4  sz. a.) külden
dők. —  Szentpéteri József ezüstm üves hazánkfiát, kinek csudamü- 
vérül (Darius ütközete) már méltánylólag ernlékezének lapjaink, a’ 
Bécs városi ezüst ’s aranyműves ezéh , tisztelni akarván ezen a’ maga 
nemében egyetlen művészt, önkényt tágjául nevező. —  F. h. 9én 
helyzék ó budai hajógyárunkban azujonan épült,, Marianna“ gőzösben 
munkáló erőmüveket helyükre ’s próbáltak. E ’ hajó 60 lóere jü ’s Bécs 
és Linz közt pályázand. F. h. végén hihetőleg elinduland a’ budapesti 
partoktul. Bútorzata ritka s pompás csinossága mindent fölülmúl, mit 
eddig gőzösökén láthatánk. Ezenkül még két gőzös készül jelenleg 
()-Budán, t. i. egy uagy 140 lóerejü vontató , (rem orqueur) ’s egy 
(50 lóerejü u lazóhajó , mellyek jövő tavaszra szinte megkezd endik 
útjaikat. —  A ’ Konstantinápolybul érkező utasok jelenleg Galaczban 
veszlegleni tartoznak, mivela’ dögvész !hin.« melletti tartományokban 
is kezd pusztítani.

Az éjszakamerikai téritők közt jelenleg egy hazánkfia is ta
lálkozik, ’s ez Viszoczky Andor, szül. Szepes-Olasziban 1 7 9 6 . Theo- 
logiai tanulmányit a’ bécsi Pázmán-intézetben végezvén, 1 8 2 !b e n  
a’ szepesi püspökm egyében fölszentelteték , hol 12  évig kitűnő buz
galommal teljesité lelkészi kötelességit. 1 8 3 3 . máj. 29kén indult 
Hécsbül Cincinnati nevű éjszakamerikai papmegyébe , ’s ott azóta 
buzgón terjeszti a’ kér. hitet.

A’ magyar  TI DÓS t á r s a s á g , jul. 17. ,24. és aug. 3ikán tartott 
kisgyfilcseiben többféle belső dolgai megvitatásával, a’ Tájszótár’foly
tatólagos átnézésivei, ’s beküldött kéziratok’ ügyével foglalkozott; név- 
szerint: egy orvosi ’s egy drámai munka vizsgálat alá bocsátatott; két 
más, a' bírálók előadására nyomtatástól ehnozdítatott; ellenben/Shakes
peare’ Romeo’ és Júliája, angolból Náray Antal állal fordítva, Balogh 
Pál r. t. és Sch edel Ferencz titoknok’ ajánlatikra, a’ külföldi játékszín’ 
XVIIldik kötetébe felvételre; -— Gegő Elek lev. tag’ moldvai utazása 
pedig , Jankovich Miklós tisz. és Kállay Ferencz rendes tagok’ elóa- 
dásikra külön és soron kívül nyomatásra ajánltattak a’ nagygyűlésnek.
— A’ könyvtár’ számára beküldött ajándékok: 1. A’ gazdasági egye
sülettől, a gazdasági tudósítások’ lső  füzete (Buda 1837). 2. Az A- 
thenaeum kiadóitól az Athenaeum’ és F/gyelmező első félévi kötelei. 3. 
liilnicz Lajostól: A magyar nyelvtudomány’ két kötete (Pest, 1837).
J' Knpeczky ferencztől a’ világ közönséges hisztoriája 2dik kötete 
lest, 1837). 5 Peregriny Elektö'; Életből szedett képek (Póza. 1837).
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okozá. Uraim ! a’ kormány rem éli, ’s fog fizethetni; ’s e’ czélra 
minden erejét megfeszíti. Ezt oklevelek által is be tudnám bizonyit- 
n i , mellyeket annak idejében elibe terjesztendek egy választmány
nak ; itt azonban, úgy hiszem, e’ nyilványos ülésben nem szükség 
róla többet szólnom. (Morgás) Xunez ur hibáz, midőn azt mondja, 
hogy a’ ministerség nem tudósító a’ cortest a’ kamatfizetés fölfüg- 
gesztetésérül. xk’ cortestagoknak osztogatott nyomtatásbeli oklevél 
ellenkezőt bizonyít, melly egyébiránt még az első fellüggesztésre 
vonatkozik; de a’ kormány nem látta szükségesnek azt másodízben is 
jelenteni, nehogy kény lelenitlessék ama’ sötét állapotot előtüntetni, 
mellyben az országos hitel van, ’s ez által a’ nemzetet elszomorítsa. 
Ha a’ ministerség felelősséget vont ezzel magára : annak alá kell 
magát vetnie; de a’ cortes iránti tiszteletet nem sérté meg. Uly 
bánásmóddal koránsem vezeti a’ ministerség az országot csalbu- 
kásra ; de annak, hogy az ország ma illy szánandó állapotban van, 
hasonlókép nem a’ ministerség o k a , hanem ama’ tulvitt nagylelkű
ség , mellyel korábbi időkben olly tömérdek adósságot elismértek. 
Úgy hiszem, nem akarja Xunez u r ,  hogy a’ külföldi hitelezők 
a’ belhoniak előtt elégittessenek ki. Én teh á t, u ra im , kinyilatkoz
tatom ezennel, hogy inig én ministerelnök leszek, ’s a’ viszonyok 
nem változnak, sem kül- sem bel-honi hitelező nem kap egy bat- 
kát is. Ha a’ kormánynak tetemes segédforrási lennének is : min
denekelőtt a’ polgárháborút kell végezn i; azután majd mindenkinek 
megfizethetünk.“ Több vitatkozás után szavazásra került az indít
vány, ’s 1 1 0  szóval 2 2  ellen félrevetteték.

M adridi, m. h. 2 4 ig  terjedő hírek szerint, azt rebesgeték, 
hogy d. Carlos az Ebron visszaköltözött, mi a’ főváros lakosit, 
kik ebben a’ trónkövetelőnek egész elcsüggedését szemlélték, m egör- 
vendezteté, ’s valamint egy részrül vigalomra lobbantak, úgy ellenben 
vakmerőségre vetemültek a’ carlospártiságrul gyanúsak ellen, kiket 
a’ nem zetőrség minden megbizatás nélkül az utczán szélytében elfog- 
dozott. A’ királyné névnapján kihirdeték a’ választási, közbocsánat! 
’s zár-szabaditási törvényeket; egyébiránt az egész napot csende
sen ünneplék.

A’ két ellenséges hadseregnek a’chivai ütközet utáni mozgalmi- 
rul bővebb fölvilágitást nyújt Oraa tábornoknak m. h. 1 7 és 18rul 
költ két rendbeli következő tudósítása, mellyet chulillai táborábul 
a’ hadministerhez intéze : I ) „ A ’ középi hadsereg , ’s Arragonia és 
Valencia főkapitánysága. M éltóságos ur ! Azok következtében, 
mikrül Requenabul tudósitám Sót de Cherán át, ide érkezém  ; a’ 
rósz utak miatt gyorsabban nem haladhatván. Hét órányi távolságot 
14 ig  kelle mennünk. A’ pártosak hadserge tegnap indult ki a’ trón- 
követelő vezérlete alatt Sót de Cherábul. Cabrera és Eorcadel 
csoportjai Calles és Domenoba vonultak, mai előnyomultom kö
vetkeztében pedig mindnyájan Domenoba sereglettek. Kémeim tu 
dósítása szerin t, holnap ismét nyomon követendem őket. Volt szó 
az ellenség közt Cantaviejába menetelrül is. Vesztesége a’ chívai 
ütközetben sokkal nagyobb volt, mint ezt utolsó levelemben irám. 
A’ sebesültek közt van az úgy nevezett í. B. E rro  m inister is,kit 
Sott de Cherábul vitel-széken szállítottak tovább. Á llítják, hogy 
Cabrera is m egsebesült; azonban mint hallám , csak egy régibb 
sebe fakadt ki. Isten tartsa meg méltóságodat ’s a’ t. “ 2)„ M éltó
ságos ur ! Mint tegnapi sürgönyömbül értheté , az ellenség, melly 
Chelvát, Callest és Domenot megszállva tartá , tegnap délután föl- 
kerekedék ’s Villar del Arzobispo felé irányzá menetét. Közelítésem 
hirére azonban fordulatot vön, ’s Chelván ismét keresztül menve , 
Yesa m ellett hadsorba állott. E ’ mozdulatjok megerősíti ama’ teg 
nap érintettem h irt, hogy Cantaviejába szándékoznak. Én mindenütt 
sarkában valék az ellenségnek. Xyomos körü lm ény, hogy az é j
szaki hadsereg csapati, mellyeknek Arragoniában kellene munkál
kodnia, előnyomul Teruel felé, hogy a’ körülményekhez illeszked- 
hessék. Utócsapatom, melly egész éjszaka jött, épen e’ pillanatban, 
reggeli 4  órakor, érkezett ide,mit a’ rósz ut ’s folyvást ömlött eső miatt 
gyorsabban eszközölni nem lehete. E ’ körülmény késztet saját csapa- 
timmal, mellyek itt már egy kissé pihentek, ismét tovább nyomulni, 
hogy az utócsapat kinyughassa m agát, ’s a’ Villar del Arzobispo 
felé vezető utón majd utánam jö h essen , hol egyszersm ind az éjét 
is töltendi, mig én Alcublasba menendek. Isten tartsa m eg m éltósá
godat! A’chulillai főtáborban, jul. 18kán 1 8 3 7 . Marcelino Oraa.“ 

Zariateguinak a’ múlt h. 21iki ütközetrül szóló hivatalos tu 
dósítása szerint számos hadi eszközt ’s fegyverest vesztének a’ chri- 
stinók. Azonban sem száma sem mennyisége nincs kitéve egyiknek 
is. Magokrul az ütközet körülményiről is igen különböző tudósítások 
érkeznek, ’s még mindegyre bizonytalan, átköltözhetett e Zaria- 
tegui osztálya az Ebron vagy sem. A’ nevezett hivatalos tudósítás, 
szerfölött dicséri csapatinak vitézségét, ’s tisztjei bajnokiságát, kik 
közül segédei Riuz Conde és Erazo sebet is kaptak. —  Xarbon- 
nei sürgöny szerint 27ikén este érkezett M eer báró 6 —«7 ezernyi 
fegyveresivei Olotba, honnan, két napi nyugvás után segítségül 
siete San Ivan és Campredonnak. Midőn a’ Capsocostán á tm ent, é- 
lénk ütközetbe bocsátkozék a’ pártosokkal, minek sükerét azonban 
m ég nem tudni. A’ carlosiak által rövid idő alatt meghódított Ki
dőli őrcsapalábul, melly önkényleg leraká feg y v eré t, 1 8 0  érkezett 
Puycerdába, mintegy 1 5 0  pedig E rren át Francziaországba iramlott 

A N G L I A .
Az olly fontos westminsteri választás a’ reformpárt részire 

ütött ki kedvezőleg. A’ szavazás 26án délután igy végződött : L ea
der részire 3 8 1 3 ;  Evans tábornokéra 3 7 4 0 ;  (Murray lo ry -Jelöl
tére pedig csak 2 6 1 9 ) szózat. ’S igy már most a’ főváros valamen

nyi képviselője reformer. Altaljában eddig 1 0 4  reformer választatott 
meg és 8 0  tory. —

Noha olvasóink már ismerősek az angol parliamentkövetsé- 
gi választások jelenéseivel, mégis hiedelmünk szerint, érdekes dol
got teszünk, ha a’ westminsteri választás menetét egy kévéssé kö
rülményesebben leírjuk. Itt jul. 25én  történt a’ jelöltek megnevez- 
te té se ’s ajánlása, mi W estminsterben mindenkor, ’s most kivált zajos 
vala. E ' megnevezés a’ Covent-Gardenben ment véghez. E g y ré s z 
ről Evans tábornok és Leader, más részről M urray György ünnepé
lyes menetei m egjelenése vala jeladás a’ legfélelmesb lármára. Sir 
G eorge, ki előbb érkezék az alkotványhoz (husting) sokáig záp to
jás, káposzta-torzsa, ’s egyéb illyesek czéllapjául szolgált, míglen ma
gok a’ pártok közt számtalan külekedés, czimbálás ’s t e ’ f. történt ’s 
egy ízben már majd össze is verekedtek. 1 órakor elkezdődött a’ vá
lasztás, de a’ javaslók szózatit a’ szakadatlanul tartó zajgásban épen 
nem lehete hallani. —  Végre Evans tábornok lépett elő, ’s hívei le l
kesült kiáltással, tapssal és kalap-legyintgetéssel fogadák ő t , mig a’ 
toryk csoportjából kövek is szállottak felé. A ’ jelölt védelmező ma
gát az elógörditett szemrehányások ellen, bizonyolván a’ választók 
előtt, hogy W estminster érdekeit ’s a’javitás ügyét mindenkor teljes 
erejéből elő fogja mozdítani. ,,A’ toryk, úgymonda, arról vádolnak, 
hogy kirablottam a’ spanyol kormányt, (kaczaj.) Azt állítják , hogy 
Írun előtt megfutamodtam, ’s a’ fenyítéket a’ segédseregben kegyet
len eszközök által tartottam fen. (Nem! Nem!) M erészük m ég azt 
is szem em re lobbogatni, hogy asszonyokat is korbácsoltaltam. Ez mind 
czudar rágalom. (Tetszés.) Egyetlen vélek, a’ mit elkövettem, az , 
hogy a’ szabadságért harczoltam , azon szabadságért, mellyet ők 
gyűlölnek, ’s a’ t.“ „Mi Portugáliát illeti, igy záróbeszédét, a’ par- 
liamentben azon ország szabadelmü fiatal királynéját védelmeztem 
bátyja, a’ tory d. Miguel ellen, valamint Spanyolország szabadelmü 
fiatal királynéját tory bátyja d. Carlos ellen. (Tetszés.) Es parliament! 
szózatom m al, valamint szükség esetén karommal is, támogatni fo
gom Ó-Anglia ifjú szabadelmü királynéját. (Dörgő tetszés.) Gentle
manek ! határozzátok e l;  valljon királynénkat és szabadelmü mi
nistereit fogjátok e támogatni, vagy valljon a’ Cumberland-torypárt 
m éregteljes urasága terjedjen e ki fölöttetek’s hazátok fölött? Midőn e r
re Leader a’ szónok-alkotvány szélire lépett, a’ párlcsaportok közt —  
(St. Giles jó falkát küldött ide „inosdatlan képviseletlenei“ közül) 
valóságos ütközet tám adt: úgy hogy a’ harczolók közé rendőrség
nek kelle avatkoznia. —  Leader azután, mennyire a’ zaj en g ed é , 
ism étlé radical hitvallását, mikép azt néhány hónap előtt Burdelt e l
len tév é , ’s végzetül arra inte minden választót, ’s nem választót, 
hogy mint „értelm es“ angolok részrehajlatlanul hallgassák ki ellen
felét. G. M urray szinte próbált szólani, de minden lé te ié t, m ellyel 
kimonda, kábító „groans“ (röf v. morgás) némitá el. „ É n , úgy m on
da, férfiakon parancsnoklék, kik között nem vala gaznép , ’s olly 
gyűlésekhez tartottam már beszédet, hova illy béresek nem csúsz
tak volt be. Akkor engedelm eskedtek ámuekein, akkor meghallgattak 
engem. A’ tisztes gentleman, ki előttem szóla , nevezze bár magát 
népbarátnak, de soha éltemben nem láttam kevesbbé becsületes vise
letét , mint ezen gentlem ané, ki kóborlókat fizet (nagy zajgás ; tor
zsa, záptojás szállanak). É n itt mint független követelő állok, mint 
országom alkotmány - barátja, mikép azt eldődink ránk hagyák, ’s 
reményiem, gentlem anek, ti eléggé hazafiak lesztek azt hamísiltatlan 
’« csonkíttatlan utóditokra bocsátani. (Kaczaj és uj álgyuzás) Gentle
manek ! én barátja vagyok a’ polgári és vallásos szabadságnak, ’s 
mindig ez elveket vallottam. En egyedül á llok , minden összeállás, 
egyesülés nélkül. Én nem koldulom, mint mások a’ kormány ked- 
vezésit, én a’ stalusegyház , királyszék és alkotmány mellett vagyok.“  
E rre  a’ fő bailly kiálta; ,,Kezet föl Evans ezredes m elle tt!“ Majd 
az egész ,,mob“ (nép) —  így neveztetik minden gyűlés, melly némelly 
tekintetben , úgy viseli magát, mint valamelly pór —  fölemelé kezeit 
’s tapsolva csapdozá azokat ö ssze . Ugyan az történt Leader m el
lett is; M urray nevénél csak kevesen emeltek kezet, mi azonban még 
a’ választás sükerét nem biztosítja, m ert Burdett választatásakor is 
kevés kéz nyujtatott föl mellette, még is megválasztatott szavazás ál- 
tal. —  Mi azonban ez úttal nem történ t, m ert Evans és Leader 
csakugyan megválasztattak. —

A’ liverpooli választáskor, hol Sandon lord és C ressw ellkét 
Konservativ lön győztes, igen zajos jelenetek fordultak elő, mellyek 
(ámbár a’ Times szenvedélyes tolla után hajlandó az em ber kétség
bevonni azokat) olly annyira komoly szint öltének, hogy a’ rendőrség 
fölfegyverezteték ’s Manchesterbül katonaság rendelteték a’ hely 
színére. A’ conservativeket a’ pórság minden oldalról m egtám odá, 
’s többféle féktelenséget követett el. A’ két radical je lö lt, E w art 
és Elphinston egyszersmind a’ városi tanács tagjai. A’ mayor eleinte 
nem akart fegyveres erőhöz nyúlni.

Mi hatalmas mozgást okoz Angliában a’ parliament! egyete- 
temi követválasztás, megfoghatni onnan is , hogy a’ p o sta-jövede
lem ez idő alatt lO O ezer font sterlinggel m agasbult, nem szám ít
ván azon utazásokat, mellyek vasutakon és saját alkalmakon történ
nek. Nem kevesbbé nagyok a’ sajtóintézetek jövedelmei mindenféle 
körlevelek, felírások, falragasztékok ’s egyéb irományok nyomatá- 
s ié rt, mellyekben a’ választók szózatai kéretnek. —  A’ M. Chro
nicle ezekhez m ég a’ sebészek jövedelmit is számítja bekötött fő
kért, kar- ’s lábszárakért, mellyek a’ választáskor m eg -, vagy épen 
összezuzatnak. —

A’ National azt Írja Londonból, hogy az összeállási ministe- 
rhim , m ellyröl olly rég  vala sz ó , végre csakugyan létre jövend.
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Melbourne lord m egtartaná helyét, ’s az eddigi ministerekböl azo
kat, kik tetszenének neki, a’ conservativ párt csupán W ellington és 
]»eel fölvételét kívánná a’ kabinetbe, hogy hasonló buzgalommal 
küzdhessenek a’ fötoryk és radicalok ellen. A ministerium 0  Con- 
nellel meghasonlanék ; de hogy ellenzését elzsibbaszsza, az irlandi 
hatóság és tized - kérdéseket elintézné, a’ dissentereket félig kielégí
tené , ’s az egyház-kérdésnek egyezés által vetne véget. Spanyolor- 
Bzágra nézve a’ szárazföldi hatalmaknak congressus javasoltatnék, 
m ellyen Durham lord mint követ jelennék meg, A’ Aa-tional mind 
ez t, mint olly tervet közli, melly a’ londoni statusférfiakat komo
lyan foglalatoskodtatja.

A’ királyné J. llussell lord által irományt bocsáttatott Mul- 
grave lordhoz, mellyben legfelsőbb tetszését fejezé ki Irland ed
digi igazgatása irán t, ’s arra buzdítja ő t, hogy azt e’ szellemben 
tovább is folytassa. —

Az alsóház biztossága nem rég  vizsgálatot tön a’ Temze 
alatti Tunnelröl; következő részletei méltók tudom ásra: A’ biztos* 
súg azt javaslá a’ háznak, hogy a’ kincstár a’ Tunnel-társaságnak 3 7 4  
ezer font sterlinget kölcsönözzön e’ nagy mű végbehajtására. A ’ 
kormány már 72  ezret kölcsönzött, miután a’ tulajdonosok maguk 
1 8 0  ezer ftot adtak már ki, úgy hogy az összes költség 5 5 4  ezer 
ft sterlingre inenendne. A’ Temze legnagyobb szé lessége, hol a’ 
Tunnel építtetik, 1013 lábnyi, ’s minden láb költsége 1 8 3 6  júniu
sától 1837  februárjáig, majd 3 6 8  ft sterlingre ment. A’ föld azon 
helyen, hol az emberek a' vért-vagy paizs - készület alatt most dol
goznak, olly porhanyu, hogy azt kénytelenek a’ dolgozásra előbb 
elkészíteni, illy módon most a’ vért előtt 1 5 0  lábnvira dolgoztak 
előre. E ’ munka következése az lön, hogy 6 6  hét alatt hetenkint 
csak 1 —  3 láb ’s 9 hüvelknyire nyomulhattak elő. Sőt az utóbbi 
1 2  hétben mindössze csak három lábnyit ’s négy hüvelknyit vé
gezhettek el. Éhez Brunei a’ tervkészítő építész azt nyilványílotta, 
hogy a’ legközelebb 1 32  láb folytában, mellyek után a’ folyam medre 
ismét emelkedni k ezd , hihetőleg nem fognak gyorsabban előhalad
hatni. 6 6  hét alatt csupán 1 3 0  lábnyira mentek e lő re , mihez m ég 
1 0  lábnyi ásomány is járu l, mind össze tehát 140 lábnvira. Ha a’ 
Tunnel elkészülend, Brunnel a’ viz - elcsapolás ’s egyéb munkák 
összes költségit évenként nem teszi többre 3 0 0  ft sterlingnél. Eddig 
a’ Tunnellel csak a’ folyam déli oldalán mentek előre, m ost azonban 
olly tervet dolgoztak k i, hogy éjszaki oldalról is lehessen rajta m un
kálkodni, hogy igy a’ déli oldalról elkészült rész^zel összetalálkozzanak. 
Az első 1 8  hétben a’ Tunnel hetenként 9 4  lábnyira haladt előre , ’s 
a’ legközelebbi 18 hétben 156  lábnyira , áltáljában tehát hetenként 
6  lábnyira. Azon ponttó l, honnan éjszaki oldalról a’ munkát, 
e ’kezdik, a’ távolság azon pontig, meddig a’ déli oldalról m ár előhaladtak, 
5 6 0  láb, úgy, hogy m ár 4 5 3  lábnyi kész az egész Tunnelböl. A’ 
ferde sikságok a’ Tunnel fenekétől addig, hol a’ föld felszínét érik, 
’s hol a’ munkák kezdődnek, csiga - alakúak lesznek, úgy hogy két 
egész kanyart fognak egy henger körül ten n i, melly 5 7  lábnyi 
mélységű ’s 2 0 0  lábnyi átmérőjű. A’ bevétel-fölszámitáskor azt vették 
szempontul, hogy naponként a’ W aterloo hídon átmenők száma 6 5 0 0 , 
mi évenként 1 0 ,7 8 9  ft sterlinget ’s 12 sh. és 6 p. hoz b e , a’ sze
kerek pedig és lovak évenként 2 8 9 9  ft sterlinget adnak, összesen 
tehát 1 3 ,6 8 8  font sterlinget. Mivel pedig e’ hid 1 ,2 0 0 ,0 0 0  font 
sterlingbe került, a’ tőke évenkénti jövedelme nem sokkal több 
százától egynél. A’ londoni hídon 1811  ben naponként 6 1 8 2  tar- 
goncza ’s terhes szekér ment által ’s 8 0 ,6 4 0  gyalog; a’ W estmins- 
terhidon naponként 1 3 4 ,6 8 4  gyalog já r , ’s 16,1 15 ló és kocsi; a’ 
Diák friars hídon pedig 1 5 1 ,3 0 7  gyalog és 1 4 6 8 3  kocsi és ló. A’ 
Yauxhalle hid összes költsége 2 5 0 — 2 6 0  ezer font sterlingre ment, 
minthogy m ár 14 0  ezer font sterlingnyit költöttek egy kőh id ra, 
mielőtt vashídépitésre határozták magokat.

A ’ quaekerek társulata következő egyszerű ’s érzékeny fölirat
tal üdvözlé a’ k irálynét: „Victoriának, az egyesült ország királynéjá
n á l  M i, a’ te hűn hódoló alattvalóid, tagjai a’ barátok, közönsé
ges nevezet sze rin t, quaekerek társulatának, ’s ezen, Angliában és 
Irlandban elterjedt község nevében , vágyva használjuk az első al
kalmat , hű és szíves vonzalmunkat kinyilatkoztatni királynénknak. 
Bensőleg érezzük IV Vilmos királyunk elhunytét. Kormányzatára 
visszatekintvén, látjuk, hogy az nem kis m értékben fontos orszá
gunk történetire nézve, ’s rendkívül kitűnt polgári ’s egyházi sza
badságunk bővítése, vétkesek iránti könyörület ’s kegye lem , és 
rabságba sülyedt embertársink iránti méltánylata által. Kormányzata 
e ’ fő vonalinak örvendünk, mivel a’ kei esztyénségi elv mindinkább! 
terjedését tanúsítja hazánk törvényhozásában. Köszönet érzelmivel 
a’ mindenható Isten iránt, járulunk hozzád, királynénkhoz, ’s ez or
szágok trónjára léptednél őszinte szerencsekivánatinkat hangoztat
juk a’ külbékéhez ’s belnyugalomhoz. Ne háborítsa semmi ez áldá
sokat, ’s legy en mindig uralkodóbb azon meggyőződés, hogy a’ há
borút valamint a’ keresztyénséggel úgy politikával sem illeszthetni 
össze. Meg lévén győződve, miszerint Megváltónk vallása egye
düli alapja az emberi valódi boldogságnak , népek szerencséjinek 
és sz. támasza minden korm ánynak, kérjük az Is ten t, hogy az tró
nod ótalma ’s minden cselekvésid fő inditóoka legyen. Engedd, ki
rá lyné , kimondani komoly ’s m élyen érzett kivánatunkat, hogy 
mennyei boldogság után tö rek ed jé l, az által szerzendő magadnak 
erőt azon nehéz kötelességek teljesítésire , miket az isteni végzet 
olly kora ifjúságban számodra rendele. Élj isteni félelem ben, ’s 
vezérelje szívedet parancsi megtartására a’ M indenható, ’s díszítsen 
a’ sz. lélek minden ajándékival; ha pedig végre hivatásod napjai

zárv a leendnek, részesülj Isten kegyéből azon öröklőiben, melly 
soha nem enyészendik el.“

Holstein - Glücksburg Christian hg jul. 22éu  lévé udvarlá
sát a’ királynénál Blome báró dán követ kíséretében a’ dán király 
nevében szerencsét kívánni a’ királyszék-foglalúshoz. —  OrlotT gr., 
orosz rendkívüli k övet, ki hasonló czélbul vala Londonban, miután 
jul. 21 én Londonderry marq. neki fényes ebédet adott, 2 ő én  is
mét hajóra szállott Hamburg felé Sz. Pétervárba visszatérőleg. —  
A ’ királyné Sussex hget a’ kir. órpatlantyus zászlóalj fő kapitányá
nak nevezte k i, melly testben ő eddig ezredes vala. E ’ tisztséget 
mindig csak ollyanoknak szokták eddig adni, ki személyesen legkö
zelebb áll a’ fölséghez. —

lire íly  gőzhajó m egérkezett a’ földközi tengerről. Máltát 
julius 4én hagyta el. A ’ cholera jun. 21 tö l fogva 28 ig  2 2 2  sze
m élyt ragadott el 2 7 9  betegből. E j eset 3 0 6  mutatkozott. A ’ Málta 
mellett állomásozó hajóhad a’ cholerálól menten maradt mindeddig.—

F l i A N C Z I A ü R S Z Á G .
Jul. 29kén  pontban reg. 6 órakor jelenté Paris lakosinak az ál- 

gyú - moraj, hogy e’ nap van a’ nagy népünnep. Azonban délfelé a’ 
boltok, mint egyéb hétköznap nyitva voltak, ’s a’ munkások is foly
vást dolgoztak. Az elysiumi mezőkön egyetlen sálorrul sem gondos
kodtak, úgy hogy sok árus kénytelen volt haza takarodni. A ’ Temps 
azt látszik értésül aoni , hogy ezentúl egy nap is elég leend már ün
neplésre. De ezután e’ napnak egyedül e ’ végre kellene szántnak len
nie, m ert hogy vannak em berek, kik ezen polgári ünnepet utálják, 
’s lassanként egészen is örömest megszüntetnék , csak nagyon is bí
zón) os. A többi ünnepet az év folytában úgy kellene elintézni, hogy 
a’ julius-ünnepnek ne ártsanak. Azonban sajnál jelenti azo n , hogy 
a’ Pantheon féldon.bor-müvei a’ közönség előtt nem lepleztettek l e , 
mi tán mégis megtörténhetett volna,  ’s az igazgatási nehézségeket, 
mellyek állítólag gatlak a : leleplezést, később is el lehetett volna há
rítani. Annyit bizonyosnak mondanak, hogy Havid szobrász azt nyil- 
ványitá a’ belminislernek, hogy müvei tervén, úgy mint azt az 183Üki 
ministerium 1 8 3 4 ig  helyesle , semmi változtatási nem leend. —-

H írét vevén Bonaparte Lajos hg Schweizba érkeztének a’ 
rendőrség, ölly nagy mozgásba jőve, hogy az útasokat m ég kimenet
kor is a’ franczia birodalombul szorosan megvizsgálják. —

Kétséget nem látszik többé szenvedni, hogyNapoleon öcscse 
ellen lépések tétettek. E leinte a’ Journal de Paris csak óhajtását ’s 
rem ényét fejezé ki, hogy {Schweiz a’ hgnek nem fog m aradást enged
ni. „M ost vagy soha sincs helye a’ politikai szökevények ellen 
hozott végzetnek; m ert nincs több ollyan szem ély, ki barátságos 
szomszéd statusok nyugalm át magasb lépcsőben veszélyeztetheti.“ A ’ 
Paix szerint a’ hg. kiűzetése m ár egyenesen kivántatott. Azonban 
a’ hatalom orgánumai előtt e ’ dolog nem látszik olly idegenitőnek. 
A ’ Journ. des Débats minden jegyzék nélkül beszéli el a’ dolgot, 's 
a’ Temps egy  czikkben, mellyben a’ hget feddeni látszik, ezeket 
m ondja: „Nekünk úgy tetszik , e’ fiatal férfi, a’ helyett, hogy é r
telm etlenségeit szaporítsa, jobban vala teendő , ha súlyos hibája fö
lött eszmélkedett volna, mellyet Strassburgban elkövetett, ’s melly 
szerencsére kár nélkül múlt el. Vannak em berek, kik a’ hgben a’ 
júliusi dynastia ellenségét látják ; ez nem igaz ; m ert ő az iránt inkább 
le van kötelezve. JVem azt sértette ő m eg, hanem Francziaországot, 
mellynek akaratját kérdésbe vonta ’s törvényeit áthágta. M i őt mint thur- 
gaui polgárt ille ti, nem ezen czim alatt lépettő fel Strassburgban. 
Valóban részirül érlelmesb ’s méltóbb lett volna tévedését nyíltan 
elismerni ’s következményinek igazán hódolni.

A ’ loireti törvényszék jul. 2-lkén azon kérdést: valljon a’ 
szökevény politikai gonosztevők a’ közbocsánatban foglaltatnak e 
vagy sem ? tagadóiig ítélte el. Pontfarcy gróf t. i. egyik legmunkásabb 
hive Berry hgnének vendéei táboroztában, öt évi ön - száműzés után 
önkény leg előállott, ’s megvallotta, hogy parancsokat ada fegyveres 
fö lkelésre; ügyvéde ugyan a’ k< zbocsánatot említé m entségül, de 
a’ törvényszék e’ védeszközt fé lreveté , ’s ámbár a’ tiszti ügyész 
csak egy évi fogságot kívánt, ’s az esküttszék enyhítő körülm énye
ket ismért el , ’s csak egyszerű többséggel mortdá ki a’ vétkest, mi 
a’ septemberi törvények előtt a’ fölmentéssel azon egy volt, azért 
a’ törvényszék mégis öt évi fogságra ítélte őt. Pontfarcy gróf erre 
a’ cassafio - széki orvosláshoz nyúlt. Védelm ezője, mint m ondják, 
B erryer leszen. Dupin ur egy ízben azt nyilványitá, hogy a’ szö 
kevényeket is a’ közbocsánatba foglaltaknak kell érteni, —

Az Ami de la Charte Nantesből a’ belminisler körlevelét köz
li a’ m egye - ispánhoz és alispánhoz , mellyben a’ választások tekin
tetéből az uj tanácslagok jegyzésit, ’s politikai véleményeik fölter
jesztésit kívánja tő lök , és pedig következő öt osztály szerint: A* 
kormány hivei, m érsékleti demokrata véleményüek, határozott de
mokrata vélem ényüek, m érsékleti legitimista véleményüek, ’s hatá
rozott legitimista véleményüek. „Láthatni ebből, úgymond e ’ hírlap, 
hogy a’ minister igazi politikai ny omozást szerkeszt.“ —

A ’ legújabb hírek Bonéból jul. 21 ’s 23ro l azt jelentik, hogy 
Cuelma vidékén, hol előbb m ély csönd ’s béke uralkodék, az e l 
lenségeskedések ismét megújultak. A’ guelmai tábor maga szorult 
állapotban van, m ert az erősség őrsége nem áll többül 7 0 0  főnél, 
az ellenség pedig, melly azt körülvevé, ’s a’ vidéket tűzzel vassal 
pusztitá, 5 0 0 0  embernyi. I.egsajnosb az, hogy a* francziákhoz hí
ven ragaszkodó törzsökök ez uj háborgás által mindenüktől m eg
fosztanak. Ez ellenséget Achmed bey küldötte Constantinelől Ben-



re azon kézműveseknek, kik némi kereskedési érintésbe és küzle- 
kedésbe szoktak jőni az asszonyokkal, parancsoltatik, hogy se  Hjai- 
kat, se egyéb fiatal férfiakat, legényeket boltjaikban ne tartsanak, 
hanem olly öregeket, mint ők maguk. Szinte az parancsoltatik a’ 
boltosoknak ’s gyógyszertárosoknak is, azon megjegyzéssel, hogy  
az asszonyokat a’ boltok belsejébe ’s lakjaikra vezetniük nem sza
bad. E ’ fölött ’s utoljára tilos az asszonyoknak, kivált a’ perai é£ 
galatai kávéházakba menni fagylalt evés miatt. Ki e? rendelet ellen 
cselekszik, az keményen ’s azonnal meg fog bűntetteim. A’ bün
tetés azonban előre nem határoztatik meg. -—

N É M E T O R S Z Á G .
A1 németalföldi országgyűlés azon 19 tagja közül, kik é- 

venként ki szoktak lépni, hogy helyűkbe uj válasz ások történjenek, 
egyen kívül valamennyi újra megválasztatolt.

A’ porosz király már viszaérkezék Teplilzbül Berlinbe, 's a’ 
lapok azon jóslata, hogy Teplitzben ’s Karlsbadban ministers tanács
kozások fognak tartatni, nem valósult.

Mi gyorsan kaphatni Hamburgba Parisból gőzhajó állal 
híreket, bizonyítják a’ hamburgi lapok, mellyek jul. S24én kivona
tokat ’s leveleket köziének párisi jul. ^ l ki lapokbul. Az egész uta
zás tehát három nap alatt történik.

0  l l  0  S Z 0  R S /  Á G.
A’ ezár megparancsolta, hogy az orosz tud. egyetemek ál- 

lalányos alapszabályinak SOik czikke a’ dorpáli egyetemre is ter
jesztessék k i, mihezképest ezentúl a’ nyilványos oktatási minister 
függetlenül az egyeltem választásától saját önkénye ’s tetszése sze
rint nevez end ki tanítókat a’ megürült helyekre.

Sz. Pétervárból jul. I 9riil írják, hogy a’ czár aug. közepén 
'meglátogatja Lengyelországot, onnan Kiew felé a’ déli orosz nagy 
táborba menendő.

A M E R I K A .
E gy éjszakamerikai lap szerint, o’ törvényhozó gyűlés Mis-> 

sisippiben egy uj törvényt fogada e l, mellynek erejénél fogvást az, 
ki mást párviadalban m egö l, ennek adósságit lefizetni tartozik.

A’ London - C hronicle Philadelphiábul július Írül ezt írja: 
„Mig a’ seminolok résziről Floridában uj háború fenyeget, egy a’ 
fehérektül a’ rőtbőrüek (indiánok) ellen elkövetett kegyetlen tettről tu 
dósíttatunk. Jun. lOén tizenkét szegény indián squaw ’s papus (fiú 
's lyánygyermek) foglyul került egy osztály amerikai katonaság 
kezébe. E’ kegyetlenek azonnal nyílt térre álliták a’ szegény gyámol 
talanokat, bekenek őket egészen szurokkal, (kátránnyal) tollba hőm- 
pölygeték, ’s barmokkint fölkonczolák. Néhány szerencsétlen, gyü
kül viselt füleiben, *s gyilkosaik fölhasgaták füleiket a’ parányi ezüst
ért. Többnek lenyúzák fejbőrét, ’s messze hangzék az indián gyer
mekek jajgatása. Csodálhatni eaz indiánok boszuszomja fölébredtét, 
midőn sok fehér igy cselekszik ? Az indiánok ünnepélyesen nyilat
koztaiét ki, „hogy nem fogják soha többé eltemetni a’ vörös fejszét, 
hanem harczolni, mig a’ nagy Szellem, boldog országába nem szó 
lítja őket. A kkor örömest teendik csontjaikat azon tölgyek alá, mely- 
lyek atyjaiknak árnyékot adának, ’s az utolsó seminol hareztánezol 
járand csatári vallást harsogand ’s tordalt hangoztatand törzsöké sír- 
csoportja fölött.“ Azon fehérek t. i. kik az indiánokkal hadlábon 
állnak, rendkívüli boszuvágyat táplálnak lelkűkben, melly az indián 
okéval is alig mérközhetik. Vannak Missouriban emberek, szere- 
tetre ’s tiszteletre méltók, kik azonban őszintén meghallják, hogy, 
noha békén élnek az indiánokkal, mégis örömesiebb lőnek indián
ra , mint kutyára. Itt mindazáltal szükség meggondolni, hogy ezen 
emberek a’ hegyi háborúhoz szokottak, ’s gyakran vesztének már 
rokont tomahawk (fejsze), nyúzókés ’s gyújtogatás által.

A’ letéti bankok nagy része, mint tudva van, felfüggesztő 
a* készpénzfizetést. Ez van Buren elnököt azon rendelésre birá, 
hogy a’ nyilványos pénzek ezentúl csak olly bankoknál tétessenek 
le , mellyek folyvást kész pénzzel tizeinek, ha bátorsággal m eg
történhetik a z ; különben csak ollyanoknál , m ellyek, ha kívánta
tik, bátorságot adnak a’ készpénzi visszafizetésre nézve. Az ujyor- 
ki vámszedők hirdették , hogy a’gyapjú portékák vámdijál készpénz
zel kell fizetni disconto nélkül, különben azok kormányzár alatt ma
radnak , a’ költségeket is megtérítik, egyszersmind száztól hatos 
kamat is számítlatik majd a’ vámdij - megfizetésig. —

G A B O N A Á R .  Vidéki városink piacain; pozs. mérője váltó gar.

Z

Aissa-el-Berkani kalifa vezérlete alatt, ’s már most semmi kétség  
az iránt, hogy a’ francziák Constantine ellen indulnak előbb utóbb.

Chalabres köz jégben Limoux mellett, bizonyos gyárbirto
kos egy műszert Allita gyárába, melly számos munkást kiméi meg,
’s így dologtalanságra juttat. A’ munkások tehát összecsoportoztak 
nőjeik ’s gyermekeikkel fejszésen, a’ műszert szétrombolandók. Több 
elfogalás történt, torlaszok emeltettek, ’s egyik munkás még a’ gyár- 
birtokos személyét is fenyegeté, pedig olly komolyan , hogy most 
gyilkossági próba miatt vádolják. Be a* nyugalom helyre állíttatott.

A’ párisi féklörvényszék előtt nem rég következő félig fur
csa félig érzékeny vallatás tartatott: Az elnök, Mezeray asszony
hoz: „Gyakran verte é meg Ont férje?“ Mezeray asszony: „Is
tenem, elnök ur, én soha senkinek sem panaszkodtam e’ miatt.“ 
Elnök; „Be a’ szomszédok, kik Ön férje viseletén megbolránvykoz- 
tak, a’ kir. ügyésznél panaszt tettek.“ Mezeray assz.: ,,A’ szom 
szédoknak nincs igazuk, én a’ legjobb egyetértésben élek férjem
mel.“ Elnök: „Mit On ill mond, becsületére válik ugyan, de most a’ 
törvényszék előtt áll, ’s a’ tiszta igazságot kell megmondania.“ 
Mezeray assz. sírva: „En az igazságot megmondom.“ Elnök: „Bég- 
ótai szokása már férjének megverni Önt?“ Mezeray assz.: „ 1 8 1 4  
óla: Be el kell azt neki nézni: mert a’ bű ennek oka, mióta t. i. a’ 
császár nem császár többé. Szegény férjem! olly igen szerette 
császárját. Addig egy ujjal sem érintett. Be mióta a’ császár nem 
volt többé itt, azóta ivásnak adta magát, ’s engem verni kezdett.“ 
Elnök: „Úgy látszik, igen megrongálja Önt.“ Mezeray asszony 
élénken: „0 nem, elnök ur; bizonyságul szolgál az, hogy jól érzem 
magamat; ő semmi tagomat sem zúzta össze. Elnök a’ vádlotthoz : 
„Mezeray! Ön hallja, mikép mentegeti Önt hitvese; Ön annyival 
inkább vétkes iránta.“ Mezeray: „Én nem tehetek róla: miért tet
ték le császáromat ? “Elnök: „De hisz az nem ok: feleségét verni?“ 
Mezeray: „Annál erősebb ok előttem, mert midőn császáromra 
gondolok, minden vér a’ fejembe tódul, ’s ülnöm kell.“ Elnök :
Ön gyakran gondolkodik róla ?“ Mezeray: „Mindennap.“ Mezeray 
assz.: „Xe higyjen, elnök ur neki, csak dicsekszik.“ Nlezeray : 
„Kérdezze csak őt Ön, ha nem szűntem é rneg őt verni, midőn 
a’ császár Elbából visszatért?“ Mezeray assz.: „Igen is , az igaz. 
martz. 20tul fogva igen jó volt; április majus hónapokban is jó 
volt, de junius végén ismét elkezdé.“ Mezeray: „Waterloo után, 
az természetes.“ Az öreg katonát errehárom hónapi fogságra ítélték,
’s az elnök arra figyelmeztető nőjét, hogy elválást követelhet, 
ha továbbá is verendi 'ő t; mire az asszony azt válaszolá: „ 0  
nem , elnök ur, igen szépen köszönöm; ő atyja gyermekimnek 
’s örömest elnézek neki holmit. Ila a’ szomszédok semmit sem 
mondottak volna, én soha panaszt nem valék teendő. —  Sze
gény ember!“ Jámbor asszony!

O L A S Z O R S Z Á G
N á p o l y ,  jul. 22én. Talermöbul nyugtató hírek jőnek a5 

cholerárul, 2 0 án a’ halálozások száma már száznál is kevesebbre 
csökkent, ’s a’ város tökéletes csöndnek örvende , mire annyi za
var után valóban szüksége volt. A’sziget keleti részén azonban ’s 
Messzinában igen nagy a’ forrongás, mellynek elnyomatására már 
mintegy lUezer főnyi katonaság küldetek. Egyébiránt még most 
is némi titok fátyola födi az egész lázongást, ’s nem isméri sen
ki a’ kormány szándokát. •— Capuaból naponkint várjuk őrsergünk 
megerősítésire a’ 3ik sehweizi ezredet. Szicziliában többé útlevele
ket nem kaphatni. Ma este tíz gőzösen induland Balermóba az u- 
jabb hadszállitvány. A’ csarnokon terjengő hirszerint, a’ király m eg
változtatni szándékozik Szicziliában a’ kormány - rendszert. Legtöbb 
érdemet szerez magának folyvást a’ cholera által károsultak vagy 
benne sinylődök körül a’ pápai követ Firetti, ki legközelébb egész fek
vő vagyonát eladá, hogy annál hathatósban enyhíthesse szenvedő 
embertársai nyomorúságát.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Auersperg gr. bánsági katonai kormányzó, f. é. máj 15kén 

llwstsukban ő cs. kir. fölsége levelét a’ szultánnak átadván, e’ szavakat 
intézé hozzá a’ török status- lap szerint: „A’ nagyur ö magossága 
ez utazása igen kedvezőleg hatand alattvalóji jólétére , ’s mivel u’ 
magas porta hatalma ’s tekintete föntartása ’s gyarapulása, az ausz
triai udvar őszinte kivánaii tárg) át képezik , ő cs. kir. fölsége igen 
örvend ez utazásnak, ’s őt (Auersperget) ez’ irat átadásával meg- 
bizá.“ —  Erre a’ szultán ezt feleié: „Utazásom valóban a’ lakosok 
’s alatlvalójim jólétét tárgyazza, ’s csak rendkívül örvendhetek csá
szár ő fölsége azon figyelmén, mi szerint visszatérésemhez szeren
csét kívántat, ’s ezáltal barátságának jelét adja. Részemről ugyana
zon őszinte baráti érzelmeket táplálom ő cs. kir. fölsége iránt, ’s 
egyszersmind Metternich hgrül nagyúri kegygyei emlékezem.“ —  
L’ napon adaték át a’ grófnak a’ szultán válaszirata ő cs. kir. fel
ségéhez , ’s neki ajándékul a’ nagyur névjegyével ’s gyémántokkal 
diszüli szelencze, valamint kisérőjinek is rangjukhoz illő szelenczék.

llebiul-achir 1 Bán 1!£5B, (jul. 18án 1 8 3 7 ) különös rende
lés jelent meg Konstantinápolyban az asszonyok viselete iránt az 
utczákon, ’s nyilványos helyeken. Elsőben is megliltalik az asz- 
szonyoknak, nyilványos helyeken a’ férfiakkal összevegy ültén járás 
v. ülés, vagy az úgy nevezeti barein-arabadachi (barem kocsis) tar
tás, ki rajához (keresztyénhez) nem illő módon van öltözve; úgy 
szinte parancsoltatik, hogy legföljebb 10 és - óra után (más fél
órával nap áldozás után) már haza térjenek az asszonyok. Vég-



P e s t ,

s z e r d a , aug. ÍO. JELENKOR. 65. uz ám .

F O G L A L A T :  Magyar- és Erdélyország (kinevezés ’s m egtisztelés; tolnamegyei főispániktatás; fehérmegyel 's brassai tudósítás; rendes hangásza ttani tő Lőcsén.) 
Portugália (a’ lázongás nincs elnyomva ; ministcri fólszólilás.) Spanyolország (cortesgyülési munkálatok ; nyilványos kitörése a’ spanyol és Sardinia! udvar kö
zötti villongásoknak; visszatorló rendclctek a’ sp. kormány résziről; szerencsekivánatok ’s furcsa eset a’ királyné névnapján; hadi hírek; d. Carlos iránya; O- 
raa tábornok nyomon követi ’s a’ t ) Anglia (választási harez Durham városban; Green léghajózta ’s Cocking lebuktának körülményei.) Francziaország (Journ. 
des Débats értekezése a’ hannoverai rendeletről; Bemard tábornok ’s Orleans hg ; különféle.) Schweiz. Németország. (haiMkOvera különböző vélemények 
kir. rendeleletrül ; a’ koronaörökös elveszti szemfényét.) Elegyhir. Gabona r̂. p^nzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A R -  és E R D É L Y O R S Z Á G .
ő  cs. kir. fölsége f. é. apr. 3ki ’s jun. 13ki határzatában 

Rudolf Vincze Keresztes lovagrendi tagot vörös csillaggal fölruház
ni, ’s Duda sz. Zsigmondi préposttá, budai lakvári lelkészszé ’s 
Vaska sz. M ártoni apáttá nevezni méllóztatolt.

Ő cs. kir. fölsége f. é. jun. 13ki határzatában Kovács Mihály 
ném et -porubai (Liptó megyében) birót szalagrul függő polg. ezüst 
érdem pénzzel diszesitni méltóztatott.

A’ m. k. udv. kamra Pesluka János scotskaui ellenőrködő 
pénzszedőt Karloviczra vám- ’s 3 0 o ssá ; a’ halmágyi sóhivatalnál 
fjTurkovics István ellenőrködő mázsam estert sóárnokká, helyébe 
Rraun E m észt mázsamestert ’s m ázsam esterré llézy  Vilmos mázsást, 
továbbá mázsássá Feigel Aloiz bánffyhunyadi sópajtaőrt, ’s helyébe 
Ulfei th Antal munkácsi díjtalan gyakornokot; tárkányi ellenőrködő 
m ázsam esterré pedig Römisch Ferencz helybeli Rainisch József nyu
galmazott cs. k. alhadnag) o t ’s pesti díjtalan sóhivatal-gyakornokot 
alkalmazd. —

S z e g z á r  d ó n ,  f. h. 8 án galanthai Eszterházy Károly g r . ,  
F raknó örököse, ’s a’ t . ’s Tolna megye főispánja, fényes ünnepély- 
lyel főispáni székébe iktattaték. Tikén Somsich Pongrácz k. személy- 
nők ’s iktató biztos vezérlete alatt fényes küldöttség járult Tolna m. 
városba a* főispán úrhoz, ’s onnan vele Szegzárd felé azonnal m eg
indultak. A’ szegzárdi vámhidnál más díszes küldöttség fogadd az 
érkezőket, és számos banderiaüs öltözetű nem esség, megyei lovas 
hajdúk, szegzárdi egyenruhás polgárság, földművelők lovascsapat
ja, hangászok ’s a’ t. kíséretében, taraczkrobaj közt, több e’ czélra 
fölállított diadalíven á t,  a’ m egyeházba vezeté , hol a’ harmadik Tol
na megyei küldöttség fogada őket. Ezután a’ hat szomszéd ’s P o
zsony és Nyitra m egye küldötségit elfogadván, fényes készületü 
lóra ült a’ főispán g róf, ’s az összegyűlt nem esi, polgári ’s pór lo
vasság fölött szemlét tarta , mit este a’ mváros egy részének kivi
lágítása, fényes tűz játék ’s egyéb mulattal ó látványok követének. 
8 án reggel ünnepélyes isteni tisztelet után szokott szertartással vé~ 
gezteték a’ m egyeház nagyterm ében a’ beiktatás, mit e’ czélra e- 
m ell roppant levélszínben pompás lakoma követe 9 0 0  szem ély re ; 
más helyeken pedig m ég mintegy 2 ezer em ber részesült bő ven
dégségben, valamint szinte a’ pórságra is vala gond , melly kedvé
re  lakmározott a’ főispán ur bőkezüségibül. Az este adott díszes 
tánczvigalomban 1200  személynél több részesü lt; kik közt őppo- 
nvi Antal gr. francziaországi követünk is szemlélhető vala. Neve
zetessé tévé az ünnepélyt m ég azon különös körülm ény, hogyépen 
e ’ napon telt éve a’ tiszt, főispán e ’ m egye főispánhelyettesi szol
gálatának. —

F e h é r v á r m e g y e  dunamelléki részeibül jö tt tudósítások 
szerin t az idei aratás e’ vidékeken általában igen m egnyugtató , ’s 
nemcsak szalmára hanem garmadára nézve is kedvezőbb a’ múlt é- 
vi termésnél. A’ tavaszi vetéseken különös áldás volt, ’s a’ zab mór 
régóta nem vala oily szapora fizetésű, mint minőnek ez évben ígérkezik. 
A ’ kukoriczák hellyel közzel vigólyosak , mit azonban csöveik nagy
sága által reménylenek a’ term esztők pótolva szem lélhetni, ha kü
lönben a’ tejesülés ideje ’s a’ m egérés szaka kedvező leend. S zé
na mindenütt nagy bőségben te rm e ; szántást ’s gyűjtését azonban 
késleltető valamennyire az akkori gyakor esőzés , mi azt egy kissé 
m eg is fekelité. Némelly határban megiszapolá a’ füvet áradozott 
Dunánk, ’s óhajtó lett volna, hogy az illy takarmányt egyéb jó fé
lével össze ne keverték legyen gazdáink , m ert könnyen elrontha- 
ták vele annyiban, hogy nem eléggé bizton adandhatják ezt m arhá
iknak, mellyek m ég mindegyre nem szabadultak m eg egészen a’ 
tavalyi dögveszély maradványául. Itt ott ismét hullani kezd a’ ba
rom  , ’s minden kém lelődés, próbálgatás daczára sem tudtak még 
hathatós orvosságot találni e’ baj ellen. Őszi gyümölcs nem igen van; 
néhol a’ körte díszük; szilva általában nincs. A’ szőlők alja term et
teb b , mint dom bosa; szüret csekély leend; de mint rem ényük, 
bor —  jó.

B r a s s ó ,  jul. 30ón. A’ szomszéd Oláhországban jelenleg 
1 oláh kila ( =  8  erdélyi köböllel) búza 4 0 — 45 török piaszteren 
kél, kukoricza 2 8 — 3 0 , árpa 18— 2 0 , ’s zab 1 7 — 28  piaszteren. 
Brassóból sok gabnakereskedő Oláhországba ment kukoriczát vásár
iam , mivel ez nálunk Erdélyben az idén is nehezen fog bőven 
term eni. Itt minden gabona nem ára magosra szökkent. Egy köböl 
búza 8— 10 forint, kukoricza ő— 6 , rozs 5 ,  zab 2  f. 3 0  kr. A’ 
gyapot ára csökkent, mázsáját most 9 0  fton veszik. A’ birkagyapju 
Oláhországban 8 0 — 9 0  párán kél, nálunk 1 ft 3 0  krön; de valamint 
°R> ug y  ÍR sem igen keresik. Kereskedésünk nyomasztó tespedés- 
ben sinylik, —

L ő c s e ,  aug. öikón. Az itteni evang. község, korunk kivána- 
tinak azzal is megfelelni kívánván, hogy nagy költséggel épült ’s 
jövő sept. 17én ünnepélyesen megnyitandó uj sz. egyházában jobb 
ízlésű éneklést hozzon divatba, e’ végre egy ismért drezdai inté
zethez folyamodók, ’s abból W agner Vilmos szem élyében, ki az 
intézet kari^azgatója ’s előbb növendéke vala , olly ügyes férfit 
n y ert, ki a’ legfeszültebb kívánatnak is minden tekintetben megfe- 
leend. Orgonáláson ’s éneklésen kü l , még kötelessége leend ’a 
helybeli lyceum tanulóit a’ hangmüvészet e’ két nemében oktatni ; 
az ifjúságnak tehát jövő sept. elején uj mező nyi'and művelődésre, 
mellynek e’ neme főleg papi ’s tanítói pályára készülőknek szükséges.

N. B ecskere ', aug. 6 . Nem rég  lépe a’ forró arczú nyár Torontói
b a .F örgeteg , zaporeső k ’s a’szelek’ viharai egym ást váltogaták ez 
elő tt, széles rónáink pedig csak vágányaikban érezteték velünk a’ 
tavaszt. Mind e’ m ellett is aratásunkat jó középszerűnek mondhat
juk. —  Becskerek polgárai , mint már em lítettük, casinot alapíta
nak , egy kisded könyvtárral, sok hírlappal ’s közöltük egy két ha
zaival is. Alapszabályai m agyar- ’s ném et nyelven készülőnek. Illy 
polgári casino nyílt-meg szabad kir. Zom bor városában i s , folyó 
évi julius* 9ke kö rü l, ehez hasonló szellemben. —  Török-Becsén 
Behányi Mihály tanító gondos ügyelete alatt, a’ tanuló gyönge if
júság állal színimutaványok adattak. K ülönös: hogy a’ játszó sze
mélyek között alig volt egy két született m ag y ar, ’s alig egy is 
1 2 . éven felül; mégis hibátlanul zenge-le a’ gyönge gyerm ek-aj
kakról honi nyelvünk ; ’s ha valaha koszorúzva látja nem zetünk 
rem én y ét, nagyrészben a’ játékszínek’ kifejlésétől várhatja azt. J Á l
dás pályájára illy nemes keblű tanítónak. —  (Folytatjuk.)

A’ g a z d a s A g i - e g y e s ü l e t  f. h. 31 ik napjára közgyűlést ha
tározott, m ellyre figyelmeztetve, minden t. ez. részes tagnak szíves 
m egjelenése ujonan ’s tisztelettel kéretik. Költ Pesten augustus’ 
lö k é n  1 8 3 7 . K a c s k o v i c s  L a j o s  titoknok.

J á t é k s z í n ü n k  ü g y é b e n :  F  olyó hónap i ő napjára volt 
határozva a’ pesti m agyar színház’ m egnyitása, de némi közbe jött 
akadályok miatt az meg nem történhetett: minthogy a’ légszeszvilági- 
táshoz kivántatók mind ekkoráig el nem készülhettek , most is még 
későbbre kell vala halasztatnia a’ megnyitásnak, tek in tene vevőn a- 
zonban e’ zsenge intézet’ barátinak várakozásit, részvételét, tekin
tetbe azon hazánk* fiait i s ,  kik , itt vásári alkalommal megjelenni 
nagyobb számmal szoktak, ’s illy nemzeti ünnepben részt venni kí
vánnának, a’ megnyitási nap a’ színháznak most m ég olajjali m eg
világítása mellett e’ folyó hónap 2 2 dikére határozta to tt:

Bémeneti ár a’ megnyitási napon.
Földszinti ’s középpáholy 5 ft 99 kr. peng.
Második emeleti páholy 4 — 99 — —
Első emeleti zártszék 1 — „ 30 —
Földszinti zártszék 1 _ 99 — —
Második emeleti zártszék 99 99 54 —
Földszinti bemenet 99 * ~ 99 48 —

Második emeleti bemenet 99 ~ 9’ 40 —
Karzati bemenet 99 * 99 10 —

A ’ bérletek sept. l ő  napján fognak m egnyiltatni, mellyek- 
nek ára felől külön jelentés szó land , kik páholyra , zártszékre ’s 
a’ t. az első egész fél vagy negyed-évre sept. lő  napjától kezdve 
előfizetnek, e’ folyó hónapi előadásokban, valamint a’ megnyitási 
napon is, elsőséget nyerendenek. A ’ kibérleni szándékozók ne ter
heitessenek magokat jó  előre az igazgatóságnál (reggeli 7 — 8 . dél
utáni 3  —  4  óra között feljegyeztetni. R a j z a  J ó z s e f  s. k.

igazgató (Hatvani utcza 594. sz. 2d. emelet) 
Romában az ausztriai követ, Lützow  Rudolf g r., 2 3  au sz 

triai alattvaló m űrem ekét, összesen 1 2 () darabot, közszem lére ki- 
tételvén, ezek közül legtöbb dicséretet nyertek M a r k o  hazánkfia 
tájképei. Romában általányosan csak m agyar Claude Lorrainnek ne
vezik őt. Szép dicséret, főkép idegen ajakból!

P O R T U G Á L I A .
L issaboni, jul. 2 3 ig  terjedő hírek szerint a’ hetedik ezred, 

melly az alkotmányi chartát kikiáltá, megszállva tartja Alcacer do 
S o lt; Leiria báró pedig Valenca do Minhot. A’ fővárosban igen ke
vés bizodalmát helyzének az ellenök küldött katonaságban , ’s általá
ban azt hivék,hogy öröm eslebb átpártolnak, mint velők m egütközzenek. 
A ’ ministerség fölszólitást bocsa a k ö zre , mellyé állítólag Almeida 
G arret tollábul folyt. Benne utálatot kiáltanak a’ nemzet résziről a' 
lázongókra, kiket a’ szeretett királyné viselőssége, a’ szomoritó 
pénzügyi körülm ény, d. Carlosnak \ alenciába nyom ulta, a’nem- 
zet feszült várakozása egy trónörökösre , általában illy aggasztó vi
szonyok nem tartóztathatának vissza altul , hogy a’ zendülés ’s 
meghasonlás zászlóját kitűzzék, ’s ü res alakiságért (formalitás) 
fegyvert ragadjanak. A’ min’sterek, állítólag, e* nyilatkozás aláirá-
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sára kinszeritve bírták 8’ királynét. Azonban, magányos levelezés 
szerint , ők még- többet is cselekedtek. Parancsot adának ki ugyan
is báró Leirán kiviil Terceira hg és Saldanha marsai elfogatására. 
Schwalbach tábornok elpártolt a’ vezérlete alatt volt 1 5 0 0  har- 
czossal, ’s zendülést támaszta Vizeuben. E ’ forrongások miatt egy 
angol lap egyenesen a’ lissaboni angol követet Howard de Waldent 
okolja, ki az általa kedvelt pedroi oklevél visszaállittatása végett , 
vesztegetéssel birá zendületre a’ katonaságot.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ cortes jul. 24iki ülésében a’ madridi helyhatóságnak a’ 

sajtószabadság korlátozatát tárgyazó indítványa fölött vitatkoztak; mi
nek következtében véleményadásra a’ hadbiztosság elibe utasították. 
Ezek javaslata oda járult: ajállja a’ cortesgyülés az egész előterjesz
tést a’ kormánynak, hogy azt figyelmébe vegye. Ugyanez ülésben 
olvasták föl a’ toledoi tartom ány-biztosság panaszlevelét, mellyben 
a’ kormány erőtlensége ellen indulatosan kikelnek, egyszersmind a’ 
sajtószabadság fölfüggesztetését ’s egyéb kivételes rendszabályok 
létesítését kívánják, hogy —  mint ezen előterjesztés mondja —  a’ 
szabadságot ugyanazon eszközök által föntarthassák, mellyek által 
VII Ferdinand, királyszékét, 1 8 2 3  óta haláláig biztositá. —  A’ 
sanyarusag, ’s e’ miatti elégületlenség a’ tartomány egyéb helysé- 
giben is sz nle illy aggasztó jelenségekben m utatkozik; mi többi 
közt a’ talavera la reynai parancsnoknak a’ királynéhoz intézett kö
vetkező föliratábul eléggé kitetszik: „Asszonyom! Meguntam már 
azon fölszólitásokat, mellyeket ministereihez intéztem, őket a’ pol
gárháború minélelóbbi végzésére sürgetőleg. Nem maradt egyéb 
hátra, mint most egyenesen fölségedhez fordulnom. —  Nincs sem 
mi gyászosabb, asszonyom, mint ezen országnak ’s Toledo tarto 
mánynak állapotja. Túra, Munda, Lago, Luarez, Talcanero ’s egyéb 
czimbora-főnökök bitangolják az országot. A’ Tajo melléki, egyéb
kor oíly gazdag, olly virágzó városok, már a’ legirlózatosb nyomor 
zsákmányai lettek. Fölségednek rögtön uj főnököket kell kineveznie, 
különben e’ tartomány rövid idő múlva második Navarra leend. A ’ 
P usa, Sangrera, Gelalo és Tajo dús virányai a’ carlosiak hatalmában 
vannak. Ok szabadon’s minden veszély nélkül jönnek kétszázanként, 
ollyan városokba is , mellyeknek ö t— hét ezer lakosa van. Asszon 
nyom! nem mindenki óhajtja ugyan végét e’ háborúnak; de a’ nép 
földmivelő osztálya béke’s nyugalom után eseng,melly nélkül bizonyos 
romlásra ju tand; egyedül ő beszéli ez őszinteség szavait, mellyek - 
kel, asszonyom, fölségedhez járul Jose Maria Gomez de la Llava.“

Mendizabalnak a’ rendkívüli hadiadó megajánltatása iránt e lő
terjesztett inditványárul következőleg értekezik a’Courrier Fran^ais: 
„A ’ madridi kormány indítványt terjeszte a’ cortes elibe, rendkívüli 
hadiadó létesitése végett. Szom orú m enedék, melly aligha többet 
seg ít, mint a’ 2 0 0  millió kinszeritett kölcsön. Illy kétségbesési se
gédeszközhöz folyamodtában aligha van már a’ kormánynak egyéb 
fo rrása, ’s alkalmasint már az annyit emlegetett angol kölcsön iránt 
is elveszté reményét. Csudálkozhatni, mikép Mendizabalnak pénz- 
szerzési titka, mellyet mindig az utolsó szükségre tartogatott, illy indít
ványban fejük ki. Sajnos! hogy a’ cortes, melly eleinte magát a’ 
valóban nem igen vakító szemfényvesztés által el hagyta ámittatni, 
semmi jobbat nem tudott azóta, mint rabszolgailag forgolódni e’ 
minister körül, ki bizodalmának olly rosszul felelt meg. A’ cortes 
rendkívüli hatalmat szavazott nek i; hihetőleg még a’ rendkívüli ha
diadót is megszavazandja; mert e’ gyűlés sem mély belátással, sem 
szilárd akarattal nem bír, hogy a’ kormánynak üdvös irányt mutatna, 
’s okos rendszert állítana kalandos intéz vényei helyébe, mellyek az 
örvény szélihez vezetik. Mendizabal rendkívüli hadiadója igazi meg- 
rohanása a tulajdonnak. A  földbirtokosak mindenféle puhatolásnak 
és zsarlásnak ki lesznek téve; vagyonuk ’s jövedelmök m ennyisége 
nyilatkoztatására fogják őket kinszeritni, ’s azzal m eg nem elégü l
v én , hogy velejüket kinyomák, hamis nyilatkoztatás ürügye alatt 
pénzbüntetéseket is rovandnak rajok, mellyeket a’ törvény meg nem 
határoz, hogy annál nagyob önkényt gyakorolhasson a’ kormány. 
Csendes, jól rendezett országnak szükségkép zavarba kellene jő ni 
illy rendszabály áltál; elgondolhatni most már, mi következése lehet 
annak olly országban, hol a’ polgárháború különben is mindent elsa- 
nyart, pusztita ’s kedvetlenbe. Nagy erejű ’s tekintetben álló kormány
nak is dolgot adna illy utón módon általányos átkozódás között csak va
lami pénzmagra is bizlos szert ten n i; ollyan kormány pedig, mint 

a királynéé , csupán saját népszerűségét fogja eltemetni általa, a’ 
nélkül, hogy csak egy fillér jövedelmet szerezne is a’ kincstárnak. 
A madridi helyhatóságnak igaza volt a’ sajtószabadság - korlátozási 
sürgetni; m ert ha már egyszer a’ kormány il y rendszert k övet, 
arrul is kell gondoskodnia, hogy hatalmaskodásira ’s pénzzsarlásira 
fényt ne árasszon a’ nyilvány. Rövidutszerü bánásmód kell, hogy 
a’ fölszólalókat tüstiní be lehessen börtönöztetn i; szóval használni 
hűségesen mind amaz engedélyt, mi által a’ jószivü cortes a’ spa
nyol kormányt törvényszerüleg ruházta föl rendkívüli hatalommal, 
's a  ̂ mikhez most a’ madridi helyhatóság egy parányi kis függelé
ket kíván. A’ félszigeíi országok megfeledkeznek arrul, hogy a’ zen- 
cülési eszközök nem nyújtanak erő t, hanem csupán összeforraszt
ják azt, s oda vezetnek, hogy a’ hatalom, legalább pillanatig, azok 
kezében van, kik illy eszküzökhez folyamodnak ’s azokat m unkál
kodásra birrii akarják. A’ zendülési tett első kivánata pedig, hogy 
erő legyen; de rettegtetési rendszert létesíteni ’s zendülési paizst 
függeszteni ki, annyi, mint cl. Carloshoz állani, ki zsarnoki ’s zen- 
cJilő cselekvényiben legalább nem hirdeti magát szabadság védnek.“

A’ sardiniai udvarral hosszabb idő óta lappangott ellenséges
kedés szikrája végre egészen kiütött; minek következtében illy ta r
talmú királyi parancsot intéze a’ spanyol kormány a’ tengerész mi- 
nisterhez : „ Vléltóságos ur ! A’ sardiniai uralkodás makacsul m eg
maradván II Iszabella királyné ő felsége és a’ spanyol szabadság el
leni indulatában, miután megtámodásai ’s oknélküli fölszólitásai által 
kénytelenité az igazgató királynét olly rendszabályokhoz nyúlni, mely- 
lyek a’ királyszék és nemzet méltóságának ’s az ország érdekének és 
bátorságának m egfelelelők: előbbi bántalmit, ismét egy uj sérelem
mel szaporitá, azt rendelvén, hogy f. h. lső  napjátul minden sar
diniai kikötő zárva legyen a’ mi lobogóinkat viselő hajók elő tt, ’s 
hogy az ő spanyolországi ügybiztosai, mindnyájan szüntessék m eg 
hivataloskodásukat. E ’ rendszabály, mellyet semmi olly fölvilágitás 
nem előze m eg, melly kereskedőségünket a’ szerinte illeszkedésre 
figyelmeztette volna , ő fölsége genuai fő ügyvivőjének csak f. h. 
J2ikán adaték tudtára, szóval. Uly hatalmaskodó, igazságtalan ’s minden 
miveit nemzet szokásival ’s erkölcseivel ellenkező bánásmód el
lenében, az igazgató királyné, további czélszerü rendszabályok fön- 
tartása m ellett, elégtételül a’ m eggyalázlatásért ’s kárpótlásul ama’ 
veszteségekért, mellyeket a’ spanyol kereskedés szenvede ’s még 
szenvedend, ism ért m érséklete mellett is visszatorló rendeleteket 
vala kénytelen kibocsátni, mint ezt a' nemzet becsülete kívánja; ’s 
annálfogva, ministeri tanácsa meghallgatása után következőt paran
csol: 1) Ezentúl az ország minden kikötője zárva vannak a’ sardi
niai lobogók előtt, kivevén e’ nemzet olly kereskedő hajóit, mellyek 
I8 3 8 k i január lső je  e lő tt, spanyolok áruival, vagy ezekhez utasi- 
tott szállitvánnyal érkezendnek spanyol kikötőbe. 2) A’ sardiniai fő 
és al ügybiztosak nyomban szüntessék meg hivataloskodásukat; 's 
csak úgy fognak tekintetni, ’s csak olly bánásmódot tapasztalandnak, 
mint magányos emberek. 3) A’ sardiniai fő és al ügybiztosak, nem 
különben más sardiniai alattvalók, kik Spanyolországban laknak, 
vagy azon keresztül utazandnak, a’ köz törvény alatt fognak állani,
’s nem tarthatandnak számol idegeni előjogokra. Isten tartsa meg 
Önt. Költ a’ palotában, jul. 22ikén 1837 . (Aláírva.) A’ minister- 
tanács elnöke.

A’ királyné szokott módon fogadá a’ névnapján tiszlelkedett 
országos testületet. A’ tisztelkedők között volt Rotschild ház biztosa 
W eisw eiler is. Franczia lapok szerin t, e’ napon furcsa eset fordult 
elő a’ kir. palotában. Ugyanis, midőn a’ szerencse - kivánó cortes- 
küldöttség ’s egyéb tisztelkedők eltávoztanak, belépett a’ ministerta- 
nács elnöke ’s Almodovar hadminister elbocsáttatását kérte a’ király
néiul. Ez rendkivüli haragra lobbant ’s indulatosan szem ére hány- 
torgatá Calatravának, hogy ez mind azokat el akarja távolitni az ud
vartól, kik leányához leginkább ragaszkodnak, ’s azt monda, sokkal 
jobban vala cselekvendő, ha azon személyek szabadon bocsátta- 
tását javasolta volna, kiket legközelebb elfogatott, ’s kik közt tu 
lajdon gyóntatóatyja (a’ királynéé) is van. Calatrava azt válaszolá, 
hogy az lehetetlen, sőt még több országnagy elfogatását terjesztendi 
ma elibe. Almodovar eltávolittatását, úgymond, a’ közvélemény kí
vánja , ’s ennek köteles a’ királyné fejel hajtani. Christina a’ felese
lésnek azzal vete véget, hogy a’ dolgot megfontolandja. —  Az érin
tett országnagy számszerint t iz , ’s köztük Ahumada hg , Heredia 
m arquis, Clavijo és Cuba grófok, a’ barcelonai püspök, s a t. 
Mondják, az igazgató királynénak sok búskomor órája van. A szép, 
szüreteire m éltó , életvidám asszony, a’ legegyhangubb életre látja 
magát kárhoztatva. Palotája valódi klastromul szolgál neki, melly- 
bül ez évben m ég csak Aranjuezbe, la Granjába vagy Yista - Ale- 
grebe sem rándulhatott.

A’ csatatérrül semmi nyomosb újság. D. Carlos csakugyan 
Cantaviejába vonult hadastul, ho l, mint mondják, betegen fekszik; 
mellyet más közlemények lélekcsüggedési állapotnak erősitnek, ama’ 
reá nézve szomorú tapasztalás következtében , hogy a’ föld népe se
hol nem mutatott iránta olly vonzódást, minőt ő bizton reményle. 
Későbbi tudósítások Cantaviejábul kimozdultát ’s Cenia és Daroca 
felé vonultát em lítik, melly útjában őt Oraa tábornok sarka'ja. Za- 
riateguy csapatja csakugyan átkelt az Ebron Piedra Latanál és Santa 
Casilda felé irányzá m enetét. Madridi levelek nagy részben amaz el- 
kedvetlenülést is adják okául a’ christinoi hadvezérek munkátlansá- 
gának, m ellyet számos rágalom ’s áskálódás szül nálok. így  p. o. 
ezelőtt mintegy hat héttel a’ hires Aviraneta, k it, állítólag, M en
dizabal többféle megbízásra használt, ’s kit utóbb hallgatásra bíran
dó, az országbul eltávolított, azon hirt terjesztő nyom tatott h irdet
m ényekben, hogy a’ ministerek a’hadsereg minden szükséget kielé- 
giték, hanem a’ tábornokok tartóztatják le a’ zsoldot, hogy belőle m eg
gazdagodjanak ’s a’ t. Hasonló körülm ény volt az , hogy több lap 
állítása szerint a’ spanyol kormány idegen főhadvezért akart fogad
ni , t. i. Clauzel m arsait, ki hajdan Spanyolország ellen harczolt. 
Madridi lapok azonban tagadják , hogy ezt a’ kormány cselekedni
szándékozott. ,

A’ rendes cortesgyülés nov. lilik é re  van összehíva. A vá
lasztásokat sept. 2 2 kén kezdendik a’ tartományokban.

A N G L I A .
Durham város választási harcza igen heves volt. A  refor

m erek mindent elkövettek, ’s hihetőleg annyival inkább tápláltak 
győzödelmi rem ényt, mivel Durham lord, ki o tt nagy befolyású, 
maga is szem élyesen az országban van m ost, s levelében a vá
lasztókhoz arra szólító fel őket, hogy a’ város képviselését ne osz- 
szák meg. A’ szavazás mégis a’ két előbbi tag megvólosztatásaval 
végződött, kik közül egyik (Trevors) lo ry , a’ másik ped.g (Horlard
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dissenter) whig. Stanley lord ismét éjszaki Lancashire képviselé
sét sürgeti maga részire. Beszédében a’ választókhoz minden üdvös 
és az uralkodó vallással, az ország érdekeivel, szóval az alkotmány
nyal nem ellenkező rendszabályt támogatni Ígérkezett. Legneveze- 
tesb volt azonban nyilatkozása az irlandi hatóságjavításra nézve , 
mellyben m egegyézését akkorra mondá, ha elegendő kezességet 
látand, hogy e ’ halóságjavitás által nem az uralkodó egyház megbuk
tatására ezéloznak lrlandban. Mindazáltal ő mégis legjobbnak tartaná 
a’ hatóságoknak lrlandban teljes ellöilesztetésöket.

V nap nagy érdeke most Middlesex m egye választásán 
függ , mellyre fordul minden szem. Jul. 3 lé n  történt Brontford- 
ban, (egy mezővárosban, nyugotra Londontól a’ Temze partján, 
hol a’ shire (megye) parliamentkövetinek válaszlatási mindenkor m eg
esni szoktak,) a’ jelöltek „m egnevezése.“ Ezek a’ szabadelmü párt 
részéről George Byng w hig , ki a’ „főmegyének“ m ár 1 7 9 ü lü l 
fogva 12 parliamentben képviselője volt, a jólism ért radical Hu
me József, előbb M ontrose követe, most azonban 1 8 3 0  óta Midd- 
Jesexé; a’ conservativ részről Wood Tamás (kit nem kell W7ood 
Mátéval a’ citynek újra megválasztott követével íölcserélni) és bi
zonyos H. Downall. A’ választás végbemente igen zajos vala. A ’ 
jelöltek mind a’ két részről letették politikai hitvallásukat. Hume 
név szerint nyilványitolta, hogy ő hajthatatlan, 25  éves próbaidő 
állal m egerősült radicalreform er, ki már akkor harczolt a’ nép 
ügyéért, midőn ellenfele Wood, még kis bugyogót viselt. Azonban 
főleg a’ hannoverai rendelésen s Cumberland ligen nyargalt, kit a’ 
Lusting (szónokalkotvány) előtt kifestve állítottak föl. „En úgymond 
Hume, az oraniai összeesküv ést ’s Cumberland liget a’ világ szemei 
előtt leleplezem , ’s igen örvendek, hogy (a’ képre mutatva) őt itt 
láthatom. Ha tory ellenfeleinket választjátok, akkor királynénk el
lenségeit, a’ polgári ’s vallásos szabadság ellenségeit, szóval cum- 
berlandiakat fogtok választani, ’s való rabszolgaság lesz mind kün 
mind ben, ’s baromi katonauraság, mind az, mit várhattok. Ügy van, 
Anglia népe most választhat; vagy a’ szabadságot mind magának, 
mind a’ világnak , vagy hannoverai zsákmányt az egész országra. 
Fecsegjetek csak 0 ’ Connell Dánielről és farkáról! de hol van azon 
to ry , hol csak egyetlenegy tagja is a’ cumberlandi farknak , ki 
szemközt 0 ’ Connell Dániellel, e’ derék bajnokkal hazája ügye 
5s a’ jó kormány mellett, szemtelen homlokát előmutatni m erész
lené? (Rettentő zaj; néhány „gentlem an“ az alkotványon süvölt, 
nyivákol, kezével a’ száján dorombol stef.) Némellyek azt mond
ják: nekem is van farkam. (A’ Times Boebuckot név ezé Hume 
Jó zse f, a’ skót csaló farka legnevezetesb tagjának.) De sajnálnám, 
ha ollyan farkam volna, mint az —  ördögnek , ki az egész tory 
fajzatot maga után vonczolja“ (Ism ét uj zaj.) Ekkor a’ kezek föl
emeltelvén a’ sherilek nyilványiták, hogy a’ választás Thomas Wood- 
ra és H em y Povrnallra esett. (Dörgő tetszés a’ tory részről.) Byng 
és Hume szavazást sürgettek , melly auguszt. Sán és 4én fogott 
megtörténni.

A’ M. Herald szemökre hányja a’ whigeknek, hogy a’ han
noverai király nevével visszaélnek a’ választásokkor. A ’ hannoverai 
királyhoz és kormányához az angoloknak semmi közük(?) M éltób
ban félhetni a’ belgák királyától, Lajos Fülöp véjétől', ’s annak be- 
lolyásától, minthogy az közel rokona a’ királynénak. •—

A ’ Globe jul. 31én  tudósit a’ választások legújabb állapot- 
járói. Az eddig Angliában ’s W alesben végbement választások 
1 9 3  szabadelmüt, ’s 148  toryt adtak a’ városokból ’s várhelyek
ből, ellenben az angol m egyék résziről eddig 10  reform er, és 
1 6  conservativ válosztalolt. Skótziából eddig 18 válosztás sükere 
van tudva, mellyek közül 17 refo rm erre, ’s csak egyetlen egy 
esett toryra. Irlandból még semmi tudósítás sem érkezett e’ tárgy
ról. A’ városi választások által Angliában a’ ministeri párt M. 
Chronicle számitása szerint, 35  ülést nyert a’ toryktó l, ’s 3 l e t  
elvesztett, úgy hogy csak 4 a’ tiszta nyereség. Ha már most föl
vesszük, mi igen is valószinű, hogy a’ megy ei választások nem ke
vésbek lesznek a’ tory részre, úgy az ezen párt hírlapjai által az 
utólsó parliamentre nézve olly gyakran említett állítás valósága 
megújul, t. i., hogy a’ tisztán angol törvényhozás határzoltan ism ét 
tory leend, 's hogy, ha a’ szabadelmü párt többséget nyer is, azt 
a’ skót és irlandi tagoknak köszönheti. —  &kótziában a’ javítás 
szelleme áltáljában túlnyomó.

Russell J. belminister hivatalos iratára M ulgrave gr. irlandi 
alkirályhoz Vosz német lapja ezt jegyzi m eg : ,,E ’ nevezetes irat 
szükségkép biztositandja a’ királynénak O’Connell mindenható be
folyását , ’s hét millió kath. alattvalóji szeretetét azon szerencsét
len országban, mellyet csupán csak az önző és szívtelen aristokratia 
következékes munkálati rendszere sülyeszthete olly mélyen azon ál
lapot alá, m ellyre dúsan termő földje, szép ege ’s lakosi szeren
csés hajiami jogositák.“ A’ tory-párt elvrokoni ez irat miatti dühe 
leírhatatlan. —

Az Atlas ezt írja Victoria királyné szem élyesség irü l: „Köz- 
állitás, hogy királynénk Sarolta elhunyt hgasszonyhoz (Leopold 
király első n e je , az angol nép kedvencze —  Byron „szigetek sző- 
kefürtü leánya“) hasonlít, csak hogy arczvonalmi még finomabbak, ’s 
term ete sokkal kecsesb. K övérségre hajlandó felső testét leginkább 
csudálják (the sym m etry of the Queen’s bust, w hich inclines to em 
bonpoint , is much adm ired), lábai ’s csontízei igen piczinyek. —  
Durham  grnő is udvari hölgy lön a’ királynénál (Lady of the Bed
chamber) ;továbbá, B chestergr. Lansdowne marquisnő bátyja, a’ test
őrség kapitánya, és Stirin F rid iik , eddig M ulgrave 1. körében,

szolgálattevő kam rásuríi; ’s igy m ár most a’ királyné udvarát maj(j 
csupa tiszta \Hngek képezik.

Green, ki, mint említők, a’ weilburgi, vagy nassaui léghajó
val jul. 24én  estve Maidstone mellett szerencsésen lebocsátkozott, 
tudósítást adott ki utóbbi, l ocking halála által, olly annyira elhire- 
sült légulaztáró), mellynek következő lényeges tartalm a: Green a’ 
bukernyő-megakasztás előtt próbát tőn léghajójával: valljon az 6 öt> 
fontnál kevesebb súllyal (teherrel) is föl fogna é emelkedhetni. A ’ p ró 
ba kedvezőleg sült el. ’S miután a’ golyó bizonyos magosságra ért, 
köttetek meg a’ bukernyő. E’ késedelem által azonban a’ gáz olly 
annyira m egsürüdö tt, hogy m ég 1 0 0  font terhet kelle kivetni. A ’ 
golyó ezután az ernyővel együtt keleti irányt vön. Cocking mindig 
azt ohojtá , hogy 8 zer lábnyi magasról (1 j  angol mérföld) bocsát
kozzék le , minthogy a’ golyó lassan emelkedők. Spencer, ki Gre- 
ennel együtt a’ léghajón vala, m ég több terhet vete ki. Most a’ 
zoolog kertek fölött lebegének, mintegy 2 0 0 0  lábnyi magosságban. 
Itt a’ tömlők egy ike , mellyekből a’ súly kivetteték, m egoldódzott, 
’s bajossá teve több súly kivelhetését, mivel a’ kihányt teher köny- 
nyen a’ bukern jő re eshetett. Elhalározák tehát, hogy várnak, mig 
a’ házakat elhagyandják, hogy a’ kiszórni szándéklott terhet kisebb 
zacskókban a’ bukernyő sérelm e nélkül dobhassák ki. A’ léggolyó 
e ire  egy felhőrétegbe magasodék, de a’ bukernyő e’ sűrű légkörnek 
olly annyira ellenállott, hogy itt 4 0 0  font terhet kelle kivetni,’s m ég
is csak 5 0 0 0  lábnyi m agosságra juthattak, (.ocking t. i. azon hie
delmében kívánt nagyobb m agosságot, hogy minél nagyobb a’ tá
volság , mellyen átmenend, annál nagyobb lesz a’ légköri ellennyo
más bukernyője alatt, ’s azért is annál könnyebb lesz lebocsátko- 
zása. —  Green erre  jelenté Cockingnek, hogy ha m ég napvilágon 
óhajt lejutni, a’ golyó m árfölebbnem  emelkedhetik. „Ú gy tehát nem 
sokára elfogom Önöket hagyni“ , vala Cocking fe le le te ; mondja 
m eg csak Ön körül belül hol vagyunk ?“ —  „M integy Greenwich 
fölött“ válaszolt, Spencer. Green továbbá k é rd é : valljon egészen 
nyugottnak ’s biztosnak érzi e m ag á t; m ire bizodalmasan igentm on- 
d o t t ; m ert azon ese tre , ha Cocking vállalatával föl vala hagyandó, 
kötélen a’ golyó hajójába lehetett volna őt felhúzni. E rre  Cocking 
hirtelen azt k iá ltá : „ Jó  éjszakát, Spencer! jó  éjszakát G reen!“ E ’ 
pillanatban, mond G reen tudósításában, m eghagyám  Spencernek, 
hogy a’ köteleket erősen ta rtsa , ’s velem együtt a’ hajó fenekére 
hányát fekügyék le ; m inthogy nekem egy kézzel a’ szellenlyü 
(ventill) kötelét kelle tartanom ’s csak a’ másik kezemmel valék ké
pes, magamat azon veszélyes helyzetben, mellybe most jövőnk, 
megtartani. —  M ert alig mondám ki e ’ szókat, már is könnyű 
lökést érzénk a’ szabadító vason, de felfedezők, hogy mivel m a
gasságunk nem változók, Cocking m ég nem vala képes leoldozkodni. •— 
ism ét egy lökés következők, ’s m ost a’ golyó rakéta-gyorsasággal 
lövell a’ magasba. Leirhatlan volt a’ hatás reánk. Az óriási m űszer 
egy  süvöltő orkántól kergetve a’ légben keringe, m integy örvend
ve a’ nyert szabadságnak. V égre mintha kifáradt volna erőködései 
ben, halkan kigyó-mozdulatokat tön, egyszersm ind iszonyat-gerjesztő 
sebességgel egy bizonyos pont felé lövelt. E ’ rémitő működés köz
ben a’ gáz mind a’ felső, mind az alsó szellentyün nagy töm egben 
özönlők ki. Ha szánkat olly esőken nem tartottuk volna, mellyek 
légzacskóval valának kapcsolatban, m eg kellett volna fulnunk. 1 ’ 
zacskóban 1 0 0  galon légköri levegő vala. De azon g á z , melly a’ 
golyóbul kiözönlék, megfoszta bennünket m ég a’ látástól is, úgy hogy 
4 — 5 perczig teljes sötétségben utazánk. Miután ismét a’ látást visz- 
szanyerők , a’ légm érőre pillantánk. 8'pencer 1 3 ,  2 0 al m onda, mi 
2 3 ,3 8 4  lábnyi magosságot (4^- angol mérföldet) je len te, 's pedig 
mégis m ár lefelé szállánk. —  Mi m integy 3 0 eze r négyszeglábnyi, 
vagy 1 8 0 eze r gallon gázt vesztettünk. Ha az alsó szellentyü ke
véssel fölrepültünk előtt véletlenül nagyobbra nem csináltatott volna, 
a’ golyónak el kellett volna repedn ie , ’s mind kelten hasonló sorsi a 
jutandók valánk szerencsétlen Cocking barátunkkal. E rre  két czin 
edényt töltőnk m eg  azon légköri levegővel, melly et épen áthajózánk. 
E z m egtörténvén , a’ kényeső a’ légm érőben 1 7 ,  5(ít m u tata , 
(1 6 ,6 3 2  láb.) R ettentőleg szenvedőnk a’ h idegtől, a’ hévmérő a 
fagypont alatt 4  lépcsőt mutatott. F z  időben 2 f  angol mérföldnyi- 
re  voltunk egy sűrű felhő fö lö tt, melly valamelly sötét m árványtö
m eghez hasonlita; pedig körösleg az áldozó nap sugárit lövelé. M i
dén a’ felhőhöz közelítőnk, a’ leszállás gyorsasága növekedők. A ’ 
golyó csak egy kis bukernyőhöz hasonlita, vagy félkúphoz, nyiladék 
nélkül középeit, melly 50 , 6 0  lábnyira lebege fölöttünk. M ár egy 
negyed vala 9  órára estve ’s fellehetők, hogy miután a’ felhőn átha
ladunk, köröttünk sötétség leend. A ’ földiül mintegy 3 0 0  lábnyira 
bocsátkozván, a’ sötétben ez ollyannak látszott, mint valamelly erdő. 
Mi minden terhet kihányánk, csal hogy a’ fákkal érintésbe ne jőjünk, 
kivetők a’ horgonyt, ’s kiállozánk magunk k ö rü l; végre válaszló 
szózatokat haliánk em berektől, kik azután köteleknél fogva biztos 
szálló-pontra húztak bennünket, épen OíTham falu szomszédjában, 
Tow n Mailing m elle tt, 2 8  m érföldre Londontól. Mallingban M o
ney lelkész fogada bennünket. Furcsa találkozás ! Ő épen azon M o
ney őrnagy ’s légutas fia, ki 1 7 8 5 . jul. 23kán Norvichban fölemel
kedők, ’s 2 0  mérföldnyire Lowestofftól a’ tengerbe bukék.“ __Csak
25kén  reggel W rotham  mellett tudták meg az utazók társuk sorsát. 
Cocking 6 0  éves vala, ’s igen tisztelt művész. Minden oldalbordá
ja össze volt zúzva, vagy helyéből kimozdítva, jobb szeme fölött 
pedig egy m etszés ’s arcza annyira elrútilva, hogy baráti is alig 
ism érhettek rá. A ’ vendégfogadós Lecben, kinek házában fekvők a’ 
holttest, elég embertelen vala pénzért láttatni azt ; de illy pénzesika.
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ráctól csak hamar eltiltatott. A’ halott-vizsgálatnál, nemcsak Gre- 
en t, hanem Airy tanító urat is kihallgaták, ki telescopja által a’ 
greenwichi csillagász toronybul tanúja volt a’ szerencsétlenségnek. —  

F H A N C Z  I A 0  H S Z  A G.
A’ Memorial Bordelais szerint, Havreban jul 29én  , Ferand 

Antal nevű piemonti szökevényt fogtak el, egy a’ király élte ellen 
szándéklolt merény következtében,

A’ Jour, des Débats hosszabb czikkben körülményesen érteke
zik a’ hannoverai ügyrő l, mellynek európai jelentőséget tulajdonít, 
„mert úgymond, Németország földirási helyzete , népességi töme
ge, annak értelmi munkássága ’s erkölcsi ereje mellett, ott semmi 
sem történhetik , mi keletre ’s nyugotra egyiránt ne hasson vissza.“ 
„TIannovera ’s Németország fekvése, úgymond a’ franczia publicis
ta , nem ollyan, hogy valamelly országos csapás közvetlen népmoz
gást vonjon maga után; de azért nem kell hinnünk, hogy annak kö
vetkezései nincsenek. A’ népek , mellyek megszokták már a’ je le 
néseket általányos szempontból felfogni , sorsuk bizonytalanságán 
saját gondolatokra jövendnek ’s ez egyes tettdolgot titkos összeérlés- 
nekx. próbának fogják nézni, mélly mindnyájókat nyugtalanítja. Mi 
egy alkotmány ? Vándor törvény vagy biztosítéki lap é csupán a’ kor
mányzó életidejére? Zálogkölés vagy váltólevél e előleg meghatárzott 
időre? Csupán alattvalóra nézve kötelező e ,  *s nem a’ fejdelemre 
nézve is? Jaj akkor az állandóságnak! Igaz ugyan, némelly fejdelem 
első pillantásra nyerne ; de a’ szerencse szeszélyes, könnyen m eg
fordulhatna ’s kemény föltéteket parancsolna ! Angliában is a’ pol
gárháború változékonyságitól függenek a’ charták, mellyeket egy 
koron a’ baronetek a’ királytól nyerlek. Ha a’király lön vala győz
tes, a’ charta mindent megadott volna nek i; ha vesztes, semmit sem 
hagyott volna neki meg. De nem úgy kell lenni. Az alkotmányok mind 
a’ fejdelmek, mind az alattvalók jogait állandóan egyesítsék.“ A’ jo u r
nal des Débats erre a’ hannoverai alkotmány azon határozatát hoz* 
zaföl, mellynél fogyást a’ koronaherczeg ugyanazon rendelésben, hol 
székfoglalását jelenti, a’ slatusalaplörvény fentartalásátis nyilványítani 
tartozik, ’s azután igy folytatja : „Midőn a’ hannoverai lllldek gyű
lésében junius 29én  az elbocsátó rendelés felolv astatott, fölkeli egy 
követ, Osnabrück polgárm estere, azon m egjegyzéssel, hogy a’ ki* 
rály ez alakiságot (formalitást) m ég nem teljesítette , azért is nem 
. . . .  „Az elnök ki nem hagyá őt beszélni, ’s a’ gyűlést felosz* 
latá. .De ama szó: a’ királyném leheti, már ki vala mondva. Ezen szava 
pedig az alkotmányos statusbölcseséguek, ezen szava uj Európának 
mégis maradand. Nincs, nincs olly hatalom , melly törvénytől füg
getlen legyén. A ’ ezikkely e’ szavakkal végződik: „M ost már min
denféle kérdésre kell felelni, ’s névszerint arra : mit fog a’ német 
szövetség ezen körülmények közt tenni ? Itt összeütközés van egy 
fejdelem , 5s országa között. A’ szövetségnek tiszte azt elintézni. 
El is fogja in tézn i, de mikép fogja ? rövid idő múlva megvizsgá- 
landjuk e’ kérdést. —

Úgy látszik., Bem ard tábornok igen kedvessé teszi magát 
az udvar előtt az állal, hogy a’ koronáiig befolyásának a’ katonai 
kormányra nézve igen igen kedvez. Azon hír ugyan alaptalan, melly- 
tiél fogva Orleans bg a’ franczia sereg fővezéreié fogna neveztetni; 
de annyi bizonyos, hogy eddig a’hg minden előmozdítás 's pártfogás for* 
xása, ’s a’ hadminister a’ folyamodókat maga szokta hozzá ulasítgat* 
ni. E ’ mellett azonban méltán panaszkodnak a’ hg körebeli lisztek 
ellen. A’ Nouvelle Minerve szerint ugyanis előkelő szokás ezeknél 
a’ vén katonákat torzképekben (carriculurákban) eiőtüntetni. Mire e’ 
lop következő anekdotont b esz é l: „D. - . vitéz tábornok nem rég 
meglátogaíá Orleans hget. E gy pillanatig a’ segédi terem ben kel
le várakoznia, miglen ő kir. magosságához bévezetteték. Egyik tiszt 
azonban ez időt arra használta, hogy a’ respublica, és császárság 
vén katonája vonalmit írónnal levegye , ’s alig ment a’ tábornok 
el, midőn e’ tiszt a’ hghez siete ót e ’ vastag vonalmakkal mulat
tatni. „Be derék ! tökéletesen szakasztott képe. Mit mond erre tábor
nok u r ? ‘ „En azt mondom, M onseigneur! viszouzá az agg v itéz , 
ha D. tábornok tán egy k issé , v én , On segédei azonban igen is 
íiatalok. 1YT Henrik udvarnokai roszul járandók valónak, ha Sully 
torzképét mutatták volna neki.“ —

Mig egy schweizi lap Napoleon Lajos hget Lausanneba hir- 
li érkezettnek, a’ Courier jelenti, hogy a’ hg jul. 29én  London
iu l Hichmondba utazék, ’s hihetőleg a’ Temze melletti szép m e
zei lakok egyikében várakozand útlevelekre, hogy Schweizban hal
dokló anyját meglátogathassa. A’ Temps pedig következőleg nyilat- 
latkozik: „Halljuk, m iszerin t a’ strassburgi merény vakmerő elkö
vetője egy követtül sem kaphat útlevelet. Ha tehát a’ fiatal hg csak* 
ugyan álnév alatt halálos betegségben sinylő édes anyjához kíván 
Schweizba utazni, hajlandók vagyunk hinni, hogy az a’ kormányt 
nem fogja nyugtalanítani.“ —  E z’ engedékenység hihetőleg onnan 
szárm ozik, mivel St. Leu lignő csakugyan veszélyesen b e teg , ’s 
íölgyógyuláshoz csekély reménye lehet. A’ Courrier fran^ais szerint 
Martin du Nord ur, David vámigazgató ’s Legrand hidépitészet igaz
gató kíséretében Angliába szándékozik tapasztalás - szerzés végeit a’ 
kereskedés ’s nyilványos munkák ü g y éb en , mellyekröl nincs e lég 
gé szoros ism érele, noha ez osztályban inár 6 vagy 7 hónap óta mi- 
nisterkedik. Ezen isméreleket tehát Martin ur nyilványos status-költ
ségeken szerzendi meg magának. A’ Moniteur szerint M artin An
gliából Belgiumon keresztül fog visszatérni. —  E gy párisi lap kö

vetkező példázó ábrázolatát közli a’ júliusi ünnepek növekedő fogyat
kozásának vagy enyészetre csökkenő díszletének:

A’ h é t  é v f o r d u l a t :
Mint jár a’ hivatalos lelkesülés a’ júliusi ünnepekért 

rákháton! —
1831: Első július ünnep. Egy gyászemlék fölszenteltetésa 

a’bastilletéren a’ három nap emlékezetére; Pantheou-föl-
szentelés a’ júliusi hősök tiszteletére; hivatalos elzeu* 

gése a’ marseillei dalnak; 1832: Semmi fölszente
lés többé; csak szemle. 1833: Napoleon szobra 

fölszenteltetése és szemle; 1834 : Egy hid föl* 
szenteltetése és szemle; 1835: Az ünnep 

eltörlesztése Fieschi merénye miatt;
1836: A’ három nap kettőre szó- 

rittatik ; — a’ nemzetőr
ség szemléje is 

elmarad.
1837:
Sem

m
i
I

A ’ tuilleriák kertében minden reggel nagyszámú apró cen
time • darabokat találnak néhány nap óta, egyik oldalon Bordeaux 
hg arczképével ’s e’ körirással : V. Henrik, a’ francziák királya, a’ 
másik oldalán e’borostyán-koszorú körzölte szókkal: Sept. 2 9  1833. 
(a’ hg nagykorúsága ideje.)

S C H W E I Z .
Vivis város (Waadtban) f. e. jul. 3 I én rendkívüli tüneménynek 

tanúja lö n , ’s ez egy iszonyú vízoszlop vala, mellynek csúcsa több 
ezer lábnyi magos fölleget képeze, talapzatul a’ tó felszínére nehez- 
kedőt. Mintegy 9 órakor, a’ plani partrul, közel Vivishez a’ lausan- 
nei utón, a’ viz háborganilátszék, ’s tinóm sűrű por gyanánt magosra 
emelkedni. Nem sokára e’ vizoszlop nyugati ízéitől hajtatva, a’ 
Veveyse felé nyomult, mellynek folyamát darab ideig követé, annak 
minden vizét magába szíván; innen mindig a’ szél fuvalmát követé, 
Bőiét borzasztó tekintetű föllegekké alakult, ’s végre a’ tílonay mel-* 
lelti hegyeken megáilapodék. E ’ vizforgatag v. vizforgony ( v\ asserho- 
se) olly nyomást okozott a’ légben, hogy egy igen nagy diófa gyö
kerestül kidőlt régi helyéből. E gy  fé rti, ki az erdei patak partjá
ról porondot horda., orra bukott; a’ jámbor annyira félt légbe ra- 
gadtatástól, hogy a’ tünemény elmúlta után is alig lehete ői föle
m elni, m ert kezeivel görcsösen ragaszkodék a’ gátozat rőzsenya- 
lábihoz. —

N É M E T O R S Z Á G .
Sión müncheni egyházlap szerint, jul. 29rü l , a’ bajor ki

rály ren d elé , hogy a’ kapuczinus atyáknak azon zárda , m ellyel 
ezelőtt Nymphenburgban birtanak, az oltani udv. kápolnával együtt 
ismét adassék által.

Frankfurtban társulat alakult hasonlati nyelvészetre. Minden 
Ujjabb európai nyelvet czélja megvizsgálni ez’ egyesületnek, minek 
sükerét Stuttgartban megjelenendő külön f lyóirat fogja tudomásra 
ju tta tn i Nagyobb czélérh ités végett több helyen tartandja gyűléseit 
E z  évi aug. végén F rankfurtban v. Stuttgartban előleges összejö
vetelt szándéka tartani.

Oldenburg nhge mönch - n wersdoríi méneséből az angol te 
livér lovakat eltávolitván, csupán arab ’s persa származatu lovakat 
rendelt tenyészetre használtatni.

Magányos tudósítások szerint (Hannoveraból jul. 29rül, a’ kas- 
seli lap után), a’ status-alaptörvényről vitatkozott biztosságot, véle 
m énye átnyujtása után, a’ király eloszlatá. A’hivatalos hallgatagságbói 
méltán következtethetni, hogy a’ többség az alkotmány mellett nyi
latkozók ; azonban még több tanácskozást is tarlandnak e’ fontos ügy
ben , mielőtt végkép eldöntenék.

A ’hannoverai koronaörökös hihetőleg el fogja veszteni mind
két szem ét, kérdés lesz akkor : mi rendszabályok fognak azon eset
re tétetni, ha csakugyan megvakuland. Az Alig. Z tg  levelezője ez 
alkalommal azt mondja, soha sem volt m ég ehez h-s inló eset az eu
rópai országok történetében, a’ byzantiumi és spanyol uralkodók tör
téneteit tán kivevén, hogy t. i. vak fejdelem lépett volna király- 
székre. A’ jámbor német levelező M agyarország történeteit nem lá t
szott olvasni, v. ism érn i, különben vak Bélánk eszébe juthatott vol
na. Vagy tán a’ byzantiumiakhoz hiszen bennünket is tartozni ? Az is 
meglehet. —

E  L E G Y H I R.
Nápolyban gomba gyanánt terem  a’ sok csudagyermek. Ro

mába most érkezek onnan egy illy kis tudós ; neve Cachillo , még 
csak 8  éves, ’s már tiz nyelven ir ’s beszél.

Egy müncheni lap kiszám oló, hogy földünkön összesen 
épen 2 2  millió veréb csiripel. A’ szám ítás-m esterség  valóbanmesz- 
sze halad t!
G A B O N A Á R  : august Ildik. Tiszta búza 7G 2 /S  — 66 2 / 3  — 60- K étsze

res 5 0 — 46 2 /3 -  Rozs 40 — 36 2 / 3  Árpa 2 4 - 2 2  — 20- Zab 21 l/S  — 20 
16 2 / 3  Kukoricza 60-

P É N Z Ü K  L E T :  Becs, Aug. 12én. 12 pCtcs stat. köt. 105 5/16 5 SpCtes 77 3 /4 ;
1  pCles 25 5 bécsvárosi 2 l / 2  pCtcs bankóköt. 66  1 / 8 - 
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alsó része ellenben nem olly igen fekete, ’s inkább porhanyu. Aczél- 
lal szikrákat üthetni e’ rétegből. Azon hely vizsgálatánál, hová a’ 
kő esék, nyilván k itetszett, hogy nem függőleges,hanem  rézsútos 
irányban hullott 2 ' 6 "  nyi m élységre az agyagos földbe, délkeletről 
éjszaknyugat felé. A’ légmozgás 3 ' 6"nyi kerületben földig hajtá 
meg a’ kalászokat.

Valamint hazánkban, úgy a testvér Erdélyben is igen sok 
pusztítást vitt véghez a’ folytonos esőzés a ’ tavasz végén ’s m ég in
kább a’ nyár kezdetén. így  többi közt Nagy-Küküllő vidékét majd 
egészen tönkre véré a’ zápor, minek következtében a’ legcsekélyebb 
patakok is annyira földuzzadtak, hogy m arhákat, sőt nénielly he
lyeken m ég embereket is sodrottak el; ez történt szinte a’ seges
vári vidéken; de legnagyobb m értékben Drázsnán , hol száz em ber
nél több lett a’ vizdagály áldozatja; az elveszett marhák számát pe- 
d g őOOnál is többre teszik.

Nemzeti játékszínünk ruhatárát legközelebb Karczag testvé
rek igen becses adományokkal szíveskedtek szaporítani , meliyek 
tárgyai : három darab aranynyal diszült 3 szögletü ’s egy ezüstös 
hansonló kalap, egy ugyaniilyen fekete, 2 gömbölyű ezüsttel ’s 
arany nyal h ím ze tt, 12  különféle kalpag ’s kucsm a, 4 s á rg a ’s fehér 
vitézkötés, 9 kolcsagtoll, 4 6  rózsa, 4  nyakkötő, 1 fekete éghasi- 
tó kalap, 15  különféle sipka, 1 0  fekete ’s fehér kalap , 3 szalm a
kalap, 3 ellenző nélküli házisipak, összesen 114  darab; meliyek 
értékét 4 0 0  forintra becsülik. Hnm. —

A’ cs. kir. közönséges udv. kamra f. é. jun. 16án Zsilkov- 
szky Károly kis-szebeni (Sáros megyében) órás hazánkfiának egy 
évi kizáró szabaditékot ada olly háránt- v. falzongora (Querfortepia- 
no) készítésre , mellyen sodronyhúrok nincsenek, hanem belső erő- 
müvi készülettel aczélrugókon kell játszani. E ’ zongorák kellemesb 
hanguak ’s tartósbak az eddig divatozottaknál, hangoltatást (S tim 
men) pedig nem kívánnak so h a , ’s áruk a’ közönséges zongorákét 
nem haladja meg. Készíthetők egyébiránt asztal ’s irószökrény min
tára is. —

Bekker János esztergam i kanonok több igen becses könyvet 
sziveskedék a’ helybeli Casinónak ajándékozni, ámbár annak nem 
tagja.

A’ vakok pesti intézete f. é. martz. 1 9én főlszólitá Békés 
m egye Rlldeit egy vakgyermek abbani tartása végett szükséges 
2 4 0 0  pgő forintnyi alapitványtételre, minthogy jelenleg m ár több 
vak elfogadására is tág az intézet. E ’ fölszólitást az érintett m egye 
m últ májusban tartott közgyűlésekor felolvastatván, azt határozá, 
hogy a kebelbeli szolgabirák ez em berbaráti alapítványnak e ’ m e
gye részérül lehető létesítésére szólítsanak fel minden b irtokost, 
k ö zség e t, ezéh e t, szóval: az egész megyei lakosságot, ’s tegye
nek az illy utón reméllhető sükerről a’ jövő m egyei közgyűlésen 
kimerítő tudósítást. A’ küldött 8 0  darab könyvecskét, az intézet 
állapotát tárgyazót, pedig eladatásul Kis János m egyei főjegyzőre 
bízván. —

Ugyanez i n t é z e t  növendékei e’ folyó augustus 26dikán szomb. 
délei. 9 órától 12-ig a’ vármegye nagy teremében nyilványos próbaté
t e t ’s hangászati előadást tartanának, mellyre minden nemeslelkű baráti az 
emberiségnek hivatalosak, azon megjegyzéssel; hogy e’ foiyó ’s követ
kező hónap utolsó napján a’ szokott hónapi próbatétel, a’ nyilványos 
próbatétel után következő szünnapok miatt elmaradand. —

M a g y  a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  Legközelebb megjelent a’ m. t. 
t. költségei W a r g a  J á n o s  prof. academiai lev. t. vezérkönyvének., 
az elemi nevelés, és tanításra, lső kötete; az e l e m i  n e v e l é s  a- 
l a p v o n a t j a i .  E’ munka egyike azon 11 pályairatnak, mik a’ puchói 
Marczibányi Lajos táblabiró által kitett két rendbeli (£0 és 10 arany) 
jutalomra küldettek be a’ m. academiához : melly jutalmakat ez, a’ ma
ga részéről, a’ helybenhagyandó munkák ívszámához mérséklendő tisz
teletdíjjal nevelni határozott. A’ jutalomtevő olly vezérkönyvet kívánt, 
melly a’ népoktatóknak ’s tanulóknak szükséges isméreteket legkielé- 
gítőbben összefoglalja, ’s mint illyen edvi Illés Pálnak már eddig a' 
közönség kezei közt levő: Első oktatásra szolgáló kézikönyve’ nyert 
elsőséget. Azonban szívesen hajlottak a’ bírálók a’ 2dik jutalmat az illy 
jelmondatunak oda ítélni: A’ t u d o m á n y o s  e m b e r ’ fő m e n n y i s é 
g e  a’ n e m z e t ’ i g a z i  h a t a l m a .  G r ó f  Szé l i  nyi  I s t v á n ;  mint 
a’ melly két részre osztván tárgyát, az elsőben a’ nevelés ’s tanitástu- 
dományt adja elő, annak legújabb állapotja szerint, teljes rendszer
ben, töm ötten, állandó tekintettel a’ gyakorlatra; a’ 2dikban pedig az 
elemi tanítványnak szükséges isméreteket elég teljesen összefoglalja. 
Voltak ugyan a’ bírálóknak a’ szerző elvont s nem eléggé népszerű 
előadására észrevételeik; mindazáltal az academia tekintetbe vevén 
egyfelől a’ munka’ alaposságát ’s tudománybecsét ; másfelől azt, hogy 
az edvi Illés’ kézi könyvével a’ köznép’ szükségeinek úgy is m e; 
van felelve; ez pedig felsőbb nevelésre ’s tanításra szolgálhat, tanító 
nak és tanulónak, vezérfonalúl; ’s általában, hogy ugyanazon tárgy
nak több oldali felvétele ’s előterjesztése, kivált az olly fontosé, miily- 
lyen a’ hazai ifjúság’ nevelése, nem lehet nem hasznos; jónak ítélt-

M A G Y A R -  és E R D É L Y  O R S Z Á G .
0  cs. kir. fölsége Justh  Ferencz kir. tanácsost dunáninnen, és 

Noszlopy Ignácz dunántúli kerületi tábla ülnökeit a’ kir. tábla köz- 
biráivá s Dőry Vincze Tolna megyei volt alispánt kir. tanácsossá; 
továbbá, Saiez Károly kapniki hutam estert, ugyanazzá F e lső -B á 
nyára, ’s helyette Schönherr Antal ferneczi hutaellenőrt; Lazárto- 
vich Adolf maluzsinai írnokot ’s bányász-törvényszéki helyettes jeg y 
zőt Felső - Bányára főhutamesterré; Freyenfeld Ignácz jassenai há
m orügyelőt, Körmöczre bányaszerügyelővé; ’s Kaschiar Lőrincz. 
besztercze - bányai erdőszt zsarnóviczi faszállitó lisz tté , méltózta- 
tott nevezni.

A. m. k. udv. kanczellariánál Kmosko László fogalmazónak 
alkalmazlaték.

A’ in. kir. udv. kamra Szaibely József, eddig a’ bányászat
nál szolgált erdőszgyakornokot, Beszterczebányára erdősznek; ’s 
Taiber Károly sebész- ’s szülész - m estert Körmöczre bányász-seb- 
borvosnak alkalmazá.

R o z s n y ó  aug. 1 5 k én ; A’ rozsnyai evang. gymnasiumban 
a’ szónoklat’ ’s költészet’ tanítói székébe , ’s egyszersm ind iskola- 
igazgatónak beiktatott ünnepélyesen, ifjabb Draskóczy Sámuel kül- 
és Szontagh Im re helybeli kormányzók’, ’s több tisztelt pártfogó’ 
jelenlétükben jul. ődikén Pelech János bölcselkedési tanár, volt 
pongyeloki pap: ’s már m o s te ’ nemzeti iskola, melly Farkas An
drás alatt szépen virágzott, újra bő alkalmat nyujtand a’ szomszéd 
m egyék’ német ’s tótajkú újainak a’ m üveltetésre, az itteni m agyar 
olvasó társaság által az iskolának ajánlott mindig növekedő könyv 
t á r , a’ chászári esperesi könyv tár, a’ városi csinosodás, ’s éven
ként számos szegény sorsú ifjat táplálni szokott alumneum segéd
szereivel.

N. b e c s k e r e k i  levél folytatása : A ’ szenvedő em beriség is 
nyert valamit. A ’ váczi őrültek’ házára ugyanis, a’ sz. miklósi já 
rás’ alszolgabirói kerületébül 15 ezer forint gyűlt b e , ’s e ’ czélra 
a’ nagy-kikindai kerü le t, 5 0 0  pengő ftot áldozott. A’ pesti nem ze
ti színházra is fordittatik itt ott figyelem. Ennek tőkéjét előbbi lapjaink 
szerint Zom bor városa’ tanácsnoka Esztergom y István —  ki már az 
istennek Zom boron egy derék kápolnát orgonával, utóbb egy csi
nos oltárt a’ parochialis templomban, úgy szinte a’ piaczon elhunyt 
1. Ferencz királyunk’ egykori ottmulatta emlékire szép ’s kölcsé- 
ges pyramiszt em elt, ’s kinek a’ szenvedő em beriség , jótéteményi- 
ért sok hálával tartozik —  5 0  forinttal neveié, ’s e ’ pénzt Toron- 
1al megyei levéltárnok , ’s m. nemz. akad. tag Bárány Ágoston ke
zeibe olvasó le, annak idejében fölküldendőt. —  A’ kis B o r s o s  J ó 
z s e f  veszprémi születésű pesti fi Mohácson munkás m ost, elme
rülve egy kép’ festésében, melly a’ mohácsi gyászütközetet ábrázol
ja. Elénk alakok állnak m ár előtte az ivén, ’s egy méltóságos m eg
lepetve a’ serdülő’ ügyessége által, a’ mohácsi és siklósi ütközetek 
’s a’ szelid elhunyt Lajosnak másolati iránt vele alkura lépett; hogy 
a’ hazai ipar’ ezen ágának az igyekezőben több ingert gyújtson. —  
Óriási töltésűik a’ Tisza’ ’s M aros’ áradozó hullárnival most is küz
denek. Csak tisztviselőink’ ügyességének kell köszönnünk: hogy e’ 
folyamok Bánságunk ezen boldogabb részit tengerré nem változtaták 
m ár, minthogy a’ Bege tájéka, csakugyan nem kerülheté ki a’ viz- 
veszélyt minden őrködés mellett is. —  Aug. 6kán tartatott a’ nagy- 
becskereki evang. reform, egyház’ fölszentdtetése. Ambrózy M á
tyás esperes ’s torontáli táblabiró lelkes gondjai és súlyos fáradozá- 
si által a’ hívek’ adakozásiból, em eltetett föl még tavaly az alapból 
ezen sz. egyház. A ’ tót- ’s németnyelvű ajtatosság után, bájlón zend- 
ült meg a’ csinos orgona, ’s hazai zengésű ének kiséré ajtatos hang
jait. Majd a’ helybeli pap (az imént említett Ambrózy Mátyás) lelkes 
m agyar beszédet szónokla híveihez, kiknek számát a’m egye, ésváras, 
kam ra tisztviselőji is diszesíték jelenlétükkel. A’ polgári két csapat 
tisztelkedék az isteni tisztelet alatt, ’s a’ polgári pattantyusság mo- 
zsárdörgetések állal emelé az ünnep díszét.

B u d e t i n (Trencsény m egyében): Jul. fogyta felé igen rilka 
vendégünk é rk ezék , még pedig igen m essze ú tró l, ’s ez— egy jó 
kora nagyságú légkő, mellyel Lottner lelkész talált, ’s hoza ide 
hozzánk, hol az még most is látható. E ’ nevezetes légkő hossza, 
bécsi mérték szerint 9 "  8 y//, legnagyobb szélessége 9" 2 ///, ’s leg
nagyobb vastagsága 5" 6 //y. Az egész kő súlya I 9  bécsi fo n t, ’s 
köbmértéke 80". Idomzatára nézve nagyobb gömbölyű testtől sza
kadt töredékhez hasonlít, mellynek átmérője mintegy 2 0 "  6 '"  le- 
hete .4 Anyaga, szabad szem itélet s z e r in tg rá n ité h o z , nagyitó csőn 
pedig tűhegynyi aranypettyü csillámkőéhez hasonlít. Az egész kö
vet többféle alakban fekete réteg k ö rz i; fölülete olly sima ’s tiszta, 
hogy folyékony törzsanyagból látszik alakultnak, mit a’ fölület több 
helyén látható benyomások ’s mélyedezések is bizonyitnak; a’ réteg
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a’ jelen munkát is a’ közönségnek általadni. E’ kötet, melly egy ma
gában álló, külön munkát képez, Pestalozzi egység- és részlet’ szam- 
tábláival, ’s öt fali olvasótáblával együtt, 50 kr. c. p. Azonbat^az 
utóbbiak, különösben az elemi oskolák számára jlly czímmel: , ah 
A B C. és olvasótáblák, prof. Warga Jánostól' külön is árultatnak; 
példánya 20 krjával c. p. Pesten aug. 11 d. 1837. Dr S e h e  del  ke-
rencz, titoknok. v  , , ,,

magvai? t u d ó s  I á k s a s á g . Hrabovszky Dávid ur Kassan, kel 
kötetben legújabban megjelent .utazási rajzai' ból a’ rn. ak. pénzalap 
némü nevelésére 20 példányt külde a’ titoknokhoz. A’ két kötet’ ara 
eo-yütt 2 fi. 20 kr. c. p. ’s találtatik Pesten Eggenberger József, aca- 
demiai könyvárosnál. Pest, aug. 18d. 1837. Dr. Scbedel Ferencz
titoknok. . , .

A’ magyar t u d ó s  t á r s a s á g ’ aug. 7dikén és lOkén tartott kis-
gyüléseiben folytatólag a’ tájszótár’ vizsgálatával, ’s nyomtatás végett 
beküldött kéziratok’ ügyével foglalkozott. Az utóbbiak közül egy phi- 
losopliia ’s két drámái munka a’ megbízott vizsgálók’ tudósításai’ kö
vetkeztében nyomtatástól elmozdítatott; ellenben Euripides’ Iphigeniá- 
jának Guzmics Izidor r. tag által készült fordítása Schedius Lajos’ i. 
és Kölcsey Ferencz r. tagok’ előadására , a’ ,görög classicmok' czí- 
mii gyűjteménybe fölvétel végett ajánltatott a’ nagygyűlésnek. — A’ 
könyvtár’ részére a’ következő Írók, következő munkáikat küldék bet 
1. Schams Ferencz, a’ Magyarország’ bortermesztését és borkészítését 
tárgyazó folyóírása’ 2dik füzetét. (Pest, 1837.) 2. Pólya József lev. t. 
Observationes de herpete. (Pest, 1837.) 3. Gévay Antal 1. t. A’ gyar
matid és szőnyi békekötés’ czikkelyeit diákul, magyarul és törökül. 
(Becs, 1837. 2. fűz.) 4 Takács Éva, munkái’ 2 kötetét, (Buda, 1829). 
__ A’ kézirat-tárt Szidor Antal kassai kir. prof. néhai Mindszenti Dá
niel’ igen bő népdal gyűjteményével nevelte.

A U S Z T R I A .
Bécsben alig várják Granischstädten orvos-tanár vizgyógy- 

iniézete m egnyílását, mellyel az a’ priesznilzféle mintájára alapíta. 
A’ várakozás annyival élénkebb, mivel Granichstädten vizgyógyá- 
szatrul irt zsebkönyve ’s több szerencsés orvoslata igen ismeretes 
és számos méltánylóra talált. Ezen intézet JBécstül két mérföldre, 
édeni vidéken fog fölállitlatni a’ brühli hegysoron Laab falu mögött. 
Hallomás szerint, m ár több , ’s köztük sok főrangú, beteg jelent- 
kezék az intézet hasznában részesülő szándékkal.

P O R T U G A L j A .
Lissabonba m. h. 24ikén a’ zendülő vidékekrül érkezett hí

rek szerint az 1826iki charta védei a’ vesztesek, m ert a’nép csak 
hanyag nézője a’ katonai lázongásoknak. A’ Lissabonbul Bandeira 
vezérlete alatt küldött csapatok Portóba érkeztek , onnan Valenciá
ba nyomulandók, hol a’ zendülők harczi erejöket központositák. 
Geraz de Lima marq. (Luiz do Hego tábornok) ’s Luiz de Brito a’ 
9 ik gyalogezred alezredese, több tiszttel együtt le hagyá magát 
beszéltetni Pimento Antonio által a’ zendülésben részesüléstől. Nyo
mós hir az is ,  hogy Lissabonon fölül a’ Tajo partján fekvő Santa- 
rem  erősségben, hol Saldanha intézé a’ lázadást, már minden le
csöndesült. Portóban is csilapultnak állítják a’ forrongást. Lissabon- 
ban hasonlag minden békelábon áll és senki nem kétkedik a’ fön- 
álló alkotmány győzelmén. Jul. 24ikén nagy ünnepéllyel tárták meg 
a’ restauratio negyedik évnapját, mellyen Terceira hg diadalmasan 
nyomult a’ fővárosba. Az ünnep nagyszerüsitése végett a’ Tájon 
horgonyzó minden hajóra lobogók tűzettek , ’s algyudurrogások ro 
pogtak ; a’ királynénál pedig udvarlat (Lever) tartaték a’ Necessi- 
dades palotában.

i eiria báró, a’ minho - tartományi zenebonáskodók vezére,
hosszú fölszólitást bocsáta csapatihoz, mellyben a’ mostani kormány 
hibáit fekete színekkel füsti, hogy velők meggyülöltesse, ’s a’ ped- 
roi charta helyreállítása iránt annyival indulatosb vágyót gerjesszen 
bennük.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi julius 29iki levél következőleg szól: Az igazga

tó királyné épen most erősilé m eg a’ co-tesgyülés ama’ határoza
tá t, melly a’ tized-eltörlesztést, minden klastrom m egszüntetését, 
némi csekély kivétellel, ’s általában az egyházi javaknak nemzeti 
tulajdonná tételét tárgyazza. Eddig az egyháziak élelmezése ’s az 
isteni szolgálat jobbadán a’ buzgókodók adakozásibul került k i; en
nek nagy része az országra háramlóit vissza , más részire pedig 
a’ szegények szám oltak; ezentúl várakozni kell a’ papságnak, ha 
sükerül e az országiásnak saját szükségeit kielégíthetni egyenes 

.adóbul. Mindezt pedig maga a’ törvényhozó testület intézé igy, ’s 
most, miután a’ zárdákat, az egyházi edényeket ’s javakat, ^nem- 
különben a’ tizedet m egszünteték, lerombolandják a spanyol egy
ház ős épü leté t, a’ pápaszék jogait i s , mellyek szerződőseken a- 
lapulnak ; lábbal fogják azokat lapodni, ’s mind azt önhatalmnlag 
intézni el, mikhez az egyház fejének m egyegyezése is szükséges 
volna. A’cortes által azegyházi javítások kidolgozására m egbízott vá
lasztmány azt javaslá, hogy az ország semmi más gyámhatalmat 
ne ismérjen e l ,  mint a’ koronáét, holott eddig a’ pápa 7 2  egyházi 
alapítványiul intézkedhetett; továbbá, hogy az egyházi lovagren
dek, követség! itélószék ’s a’ t. törlesztessenek el; haton °kivül 
minden más ünnep tiltassék el; az ország 4 7  püspökségre osztas
sák a polgári kerületekkel vagyis tartományokkal egészen mege°-ye- 
ző leg ; a’ toledoi püspök Madridba helyeztessék által, öt. uj püs
pökség állíttassák , ellenben tizennyolez régi püspökség , apátság ’s 
a’ t. törlesztessék el, ’s minden püspökségben csak egy káptalan le
gyen. Az egyházi személyek lizetésirül is a’ biztosságnak keile gon
doskodnia. Minden érsek évenkinti fizetése 1 2 0  ezer real, minden 
püspöké 8 0  ezer , a’ legalsóbb osztályú papoké 3 3 0 0  , a’ legfőbbe
ké vagyis negyedrendüeké pedig ff) ezer real. Ez indítvány óltalá

nyos tartalmát m. h. 26ikán fogadá el a’ cortes , 110  szóval 17 
ellen, ’s tapasztalhatni, hogy azok beszélnek most az egyház ellen 
legindulatosabban, kik az alaptörvény megáílapittatásakor a’ tü rel
m etlenségért harczoltak. Ugyan jul. 29ikén következő czikket sza
vazott meg a’ cortes: A’ kormány betöltendi az üres egyházi hivatalo
kat az egyházi törvények által kiszabott időhatár közben. Ha a’ körül
mények gátolnák e’ végzeinény foganatosításában: reméllhető, hogy 
szokott buzgalma szerint minden eszközt használand, azt a’ lehető 
legrövidebb idő alatt végrehajtani, ’s errül a’ cortest ludósilni. — 
Ez annyit tesz , hogy ha a’ pápa a’ kormány által kinevezett püs
pökök megerősítő oklevelét kiadni vonakodnék, a’ kormány más 
valamelly módot találjon , az egyházi rendeletekben kiszabott pápai 
m egerősítés nélkül hivatalaikba iktatására a’ püspököknek. Legforróbb 
pártolóji az íllyféle indítványoknak négy papkövet; név szerint Ve
lasco, V enegas, G ilO rdunaés Garcia Blanco. Őst. Beob.

Espartero hadministerré van kinevezve Almodovar gróf he
lyébe ; mit több lap szerfölött helytelenít, ’s nem lát egyéb okot, 
melly a’ kormányt e’ lépésre b írhatta, mint csupán, hogy őt a’ had
seregtől eltávolithassák. Mint hiszik, a’ kormányféríiak közül még töb
bet is kimozditandnak hivatalábul. Calatravárul is rebesgetik, hogy 
a’ ministerségbül kilépend ’s helyébe Campuzano párisi követ 
jutand.

Bayonnei levelező azon m eggyőződését nyilványitja a’ Journ. 
des Débatsban, hogy ha d. Carlos az Ebron átmenetekor több ön
bizalommal ’s bátor elszántsággal bírt volna, könnyen Madridba ju t
hat andó vala, m ert Oraának hosszas idő kelle megszélyedt csapatinak 
összegyűjtésére, Espartero pedig még az éjszaki seregnél v .d t; más 
részrül ellenben korholja a’ királyné hadvezérit is lassúságukért ’s 
munkálataik össze nem függése miatt. Úgy véli a’ levelező, hogy 
d. Carlos most egy időre a’ cantaviejai hegyekbe fog vonulni, de 
azt hiszi, hogy ott sem maradhatand soká élelmi fogyatkozás miatt. 
A’ felső E broná l, úgymond levele végén, több napig nem mozdul- 
hata helybül,’s nem szállhatott csatasikra Escalara tábornok, élelem- 
szerei hiányzata miatt. Illy körülmények közt a’ navarrai juntára 
parancsolt, hogy neki 2 5 ezer piasztert állítson elő, ellenkező ese t
ben annak tagjait fölaggatással fenyegetvén. Senilhes (franczia biztos) 
is mindenkép ügyekezett a’ bajon seg ítn i; de híjában , az ü restá- 
rokbul semmit sem terem thetett e lő , ’s mindössze 1 1 6  ingre tud
tak szert tenni. Az itteni carlospártiak nem titkolják e’ miatti szom o
rúságukat. Ok egészen más következményt remélitek azon ígére t
tő l , m ellyet nekik d. Carlos, Madridba meneteléről tö n , biztosítván 
őket, hogy ebben semmi nem gátolandja őt. E ’ szép Ígéret ’s bizta
tás nem teljesülhete , ’s ha m ég azt valósitni akarná, alkalmasint 
mind a’ két félnek előlrül kellene a’ harezot kezdeni. Egyéb tudó- 
sitások szerint is oda járul a’ vélemények töb b ség e , hogy d. Carlos 
minden módon ki akarja kerülni a’ csatát ’s az albarracini és canta
viejai hegyekben szándékozik magát m egfészkelni, hová a’ tartom á
nyokban ide ’s tova kóborló Quilez, Tallada, Esperanzaés Aznar czim- 
borafőnökök szerzendnek élelmet, zsákmányaikbul. E ’ csoportok ösz- 
szesen ö ez e r, Cabrera hadserge pedig 1 3  ezer főbül áll; Espartero 
2 5  ezer harezost vezet ellenük, ’s legközelbi levelében azt ig é ré , 
mint m ondják, az igazgató királynénak, hogy d. Carlost fogva vi- 
endi Madridba. A’ trónkövetelő mostani tanácsadója ’s meghittje Cab
rera. E z korlátlan hatalommal bir, ’s tetszése szerint börtönöztet- 
het be , kit akar.

Saragossai levél jul. 3 í érül ’s némelly határvidéki lapok 
egy ütközetről tesznek em lítést, melly állítólag m. h. 27ikén Can- 
tavieja vidékén a’ carlospártiak ’s Oraa hadserge közt tö r té n t ; e- 
gvébiránt m ég részletesb adatok nincsenek róla.

„ A N G L I A .
A’ True Sun a’ Norwich M ercury után rettentőket beszél 

a’ toryk által e’ várhelyen (borough) elkövetett m egvesztegetések
rő l, hol azok mintegy 7 0 0  szózatot, néhányat 50- sőt 2 0 0  font 
sterlinggel is vásárloítak m e g ; voltak azonban dicséretes kivételek 
i s ; például egy szegény borbély 3 0  souveraindort, egy gyolcsta
kács pedig, rsyolcz élő gyermek atyja, kinek minden kész pénze 2  
shillingből állott, reggel még nagyobb pénzmennyiséget vetett meg.

A’ Standard szerint a’ megyei választások a’ toryk részire 
ütnek nagyobb részben kedvezően, noha ittott ezekben is választat
nak szabadelműek. —  A’ ministeri lapok arra szólítják föl a’ válasz
tókat, hogy a’ toryk és túlzó radical fél állnak szem közt, ’s ha e ket
tő közt kell választanok, inkább mindig a’ radical mellett szavazzanak, 
nehogy valamelly conservativ követ-választás által a’ képviselés ele- 
nyészszék. A’ következő választások, t. i. J. Grahamé keleti Cumber- 
landban , Humeé ’s Bingé Middlesexben és Francis Burdetté Wilt- 
sh ireben , leghevesb vitatás alatt vannak , sükerök legkétesb ’s elha
tározásukra az újságok pártjaik melleit minden eszközhöz nyúlnak. 
A ’ Sun például W iltshire választójit következőleg szólítja m eg : 
„Vegyetek példát a’ wigtownshirei választóktul, kik a’ zsoltárének
lő farizeust (ki ha megejtheti vala, m ég a’ fűnek ’s virágnak is m eg
tiltotta volna vasárnap a’ növést, ki a’ vendégházakat, vasutakat, ’s 
öröm kerteket jámbor átok alá zárta) elkergették, hogy háborittatlan 
függhessen eszméletein. Mind a’ két baronet semmit sem ér. H anem  
akar menni, kérdezzétek csak tőle : mi lön toryk elleni gyülölségéből, 
mellyet sirba kívánt magával vinni ?Mi lett forró szeretetéből a’ szabad
ság iránt ? Mi terveiből az általányos szózatjog, három éves parliament, 
’s titkos szavazás mellett, mellyeket 3 év előtt a’ korona ’s horgony 
vendéglőházban felöl vasolt ? ’S ha nem akar felelni, fordítsátok lovai 
fejét ismét London felé, ’s mondjátok neki , hogy inkább a' szé l
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vitorlát választjátok tornyotokon, mint olly férfit, ki elesköszi azon 
elveket agg- korában , mellyeknek évei virágában s erejében hódol t.

Middlesexben a’ szavazás 3kán igen ingatag volt. 4  órakor 
délután a’szózatok igy állottak: Wood (tory) 3 r 28, l’ownall (tory) 
3 > 3 3  ; Jiyng (reformer) 3 6 8 5 ;  és Hume (reformer) 3 4 2 3  szó
zattal. Hume, kit a’ standard fölötte gyaláz, a’ Chronicle pedig igen 
magasztal, e^ész napon által folyvást kisebb számb.n vala. A’ 
szavazást aug. 4én is folytatók. (Legújabb tudósítások szerint e’ nap 
délután folyvást kisebbszámu szavazattal bírtak a’ szabadelmü jelöltek.)

A’ parliament - választások a’ megyékben nem igen kedve
zően ütnek ki a’ ministerség részire. Middlesexben liume megbukott. 
A ’ szavazást aug. 4én végezték. He megválasztatott Byng radical ’» 
Hume helyett W ood tory. A’ tory lapok kurjongatnak e’ miatt örö
mükben. Hublinban O’Connell Dániel megválasztatott ugyan, de cse
kély szótöbbséggel. O’C'onnellt lvilkennyben is megválasztották. —  
A ’ skót és irlandi választások azonban hihetőleg helyrehozandják a- 
zon veszteséget, mit a’ ministerium az angol megyékben szenvedő. 
Az angol városokban is győztes lön a’ ministerium. A ’ toryk olly 
annyira emelgetik fejőket, hogy már arról gondolkodnak : mikép te
hessék fciugdent Abercroniby helyére alsóházi elnökké (speakerré.) 
A oh a ezúttal több választáskor történtek rendháboritások kisebb na
gyobb mértékben, komolyabb kimenete azonban csak a’ e)Ugoti 
yorkshireinak voll, hol \ \  ortley a’ tory jelölt nagy életveszélybe jutott, 
=s csak az által menekheték me g , hogy ellentársai ótalmához já
rult. Ezek Morpeth lord és Sir. (J- Struland valának A’ „kékek“ és 
„sárgák“ megütköztek , ’s több halál és számos megsebesités lön 
annak következése.

Dublin városrészére jul. 3 I én történt a’ jelöllek megneveztetése. 
Népcsoportok feszüli várakozásban már kora reggel óta állának a’ Co
urthouse mint a’ közelgő harcz láthelye körül. Előtte hét nagy sza
vazási sátor vala fölállítva. Kevéssel 10 óra előtt nagy örömkiáltás 
H’Connell és Hűlt szabadelmü szószedőjei jövetét jelenté, utánok 
nem sokára W est ’s Hamilton conservaliv ellenfeleik következtek, kiket 
párt jok „kenti tűzzel“ üdvözlött. Kévéssé lecsilapulván a’ zaj, O’Con
nell egy pádra hágott, ’s kiálta: „No ’s legények ! Halljuk az irlandi 
kiáltást: „Hurrah a’ királynéért!“ Mind a két párt versenygeni lát- 
szék , mellyik képes hűséges érzelmeit hangosabban kifejezni. A ’ 
közönséges előzmények után a’ város lordmayorja személyesen hozá 
javaslatba Hamilton Sándor Györgyöt mint jelöltét. Hamilton és W est 
azután előadók politikai hitvallásukat. Felelt nekik O’Connell isméretes 
nézetei megfejtésivel. Deszéde végén felolvasó J. Russell lord le
velét Mulgrave lordhoz, mellyben a’ királyné teljesen javalja Irland 
igazgatását, ’s erre W est és Hamilton urakhoz fordult e’kérdéssel: 
„Készek vagytok e ő fölségével a’ királynéval e ’ pontban egyértel
műen cselekedni? támogatni fogjátok e Mulgrave igazgatását? Ha 
igennel feleltek, akkor nyilvónyítoin , hogy én ’s társam a’ megvá- 
loszlatásról lemondunk“ Hamilton: „Nem , mi nem fogjuk azt tá
mogatni.“ O’Connell: „No, ez már legalább őszinte beszéd; de hol hát 
liü érzéstek? Világosan nem a’ királyné ’s kormánya ellen támad
tok é? Előbb úgy e a’ királynénak Eljent kiáltottatok, mert el nem kerül
hettétek. Így tehát diadalmaskodtam fölöttetek : mert az Eljent kicsi
kartam tőletek.“ Erre kézemelés kővetkezők, ’s a’ sherif nyilványítá, 
hogy O’Connell és Hűlt részén a’ többség. Másnap megkezdők a’ 
szavazást, a’ toryk sürgetésire. Az egész választás minden csend- 
háborílás nélkül ment véghez, csak midőn Moore ur Hamilton 
mellett beszélt, támadt a" karzaton m ozgás, melly alkalommal va
laki gyilkol ránta. Azonnal kiállozák : „Semmi hannoverait! Ki a’ han- 
noveraiakkal! ’s a’ t.“ Ezen embert elfogták. A’Standard következő 
történetet beszél, ha igaz: „Miután W est a’ szónokalkotványon azon 
vádat elutasitá, mintha ő kalh. bérnökei iránt keményszívű volna, azt 
adá még hozzá , hogy O’Connell igen gyakran szemére hányta testi 
rútságát, de ő (W est) legalább nem ékesíti magát idegen toliakkal. 
Ha O’Connell ur kellemes személy ességgel (külsőséggel) dicsekszik, 
vegye csak le vendéghaját a’ Bónd-Streetbelit, ’s úgy lépjen a’ nép 
szemei e lé , akkor majd kiki megítélheti, ki kettőjük közül a’ szeb
bik! Erre rögtön lerántja O’Connell vendéghaját, ’s természeti kopasz
ságában állott. E ’ tett hatása leirhatlan volt; O’Connell arcza szeszély
től és tréfásságtó sugárzók. Az egész gyűlés, a’ sherif, a’ jelöltek, 
a’ naranes-szinüek (orangisták) és zöldek (szabadelmü irlandiak) fe
ledek egy perczig a’választási harczot e ’ mulatságos jelenés hatásá
nak teljes élvezhetése miatt. —  O’Connell levelet bocsátott Kildare 
választójihoz, hogy az ifjú Rutvent ne válaszszák m eg, mert titkos 
orangeférli ’s népellenség. —  Aug. 3án megszűnt a’ nyilványos 
gyász az elhunyt királyért. —  Az udvari még ellarland egy ideig.

A ’ M. Chronicle, melly még aug. 4ikén is igen buzdító a’ 
middlesexieket, hogy csak válaszszák meg H űm et, annak kimarad- 
táról következőleg értekezik: „Nem titkoljuk a’ fájdalmat, mellyel 
a’ miatt érezünk , hogy olly koros ’s érdemteljes statusférfit olly 
fiatal győzött m eg, kinek érdemeit eddig Middlesex választóji teljes
séggel nem ismérik, habár azokat a’ fashionable (divatszerü) körök
ben eléggé becsülik is. Azonban Hume ur hathatósan nyirányítot
ta : „En Middlesexben legyőzettem, de a’ toryk rosszul számoltak. 
Biztosíthatom ők et; hogy nem szabadulnak meg tőlem.“ Mi azon 
gondolattal vigasztaljuk magunkat, hogy a’ middlesexi reformerek 
győzendők valának, ha a’ szózat - szedésre (canvass) illő szorga
lommal ügyeltek volna.“ Hozzá teszi1 azután : ,,A’ mimsterek ugyan 
nem fognak olly szaporodást nyerni előbbi többségükhöz, minőt 
óhajtottak, de Skótziában ’s Irlandban elégnél is többet fognak kap

ni arra , hogy’angol megyebeli veszteségeiket helyre hozzák. Bár- 
mint akadályozzák a’ toryk a’ ministereket, ók még most is olly inesz- 
sze vannak a’ hatalom birtokától, mint valaha. —

Az Alig- / t g .  az Üst. beob. szerint hibásan je len té , hogy 
O’Connell Dublinban már megválasztatott , mivel a’ tudósítások" 
Dublinből a’ szavazás másod napjáról szólnak, pedig lrlandban a’ 
szavazás nem két napig tart mint Angliában, hanem ötig"- A’ leg
újabb tudósítások szerint tehát O’Connell csak többséggel birt 
versenytársai fölött, de a’ szavazásnak még vége nem volt. —  a ’ 
legfiatalabb parliament tag ez úttal alkalmasint Raget Alfred lord 
leend , ki imént lefolyt jun. Ültén múlt el h u s z o n e g y  é v e s .—  

A’ bukerny övei roszul sükerült próba által szerencsétlenül ösz- 
szerombolt Rob. l ocking haláláról a’halottvizsgáló bíróság következő 
határozást hoza: „hogy a’ megholt véletlenül és balsors álial veszett 
e l, különféle tetem es sérületek m iatt, inellyeket egy általa fölta
lált, ’s készített bukernyőben a’ léghajóbul leeste által szenvedett; 
’s hogy a’ mondott bukernyő, mivel egy ember halálát okozta, en
gesztelő áldozat gyanánt a’ királynéra jut (ki itt Isten helyét viseli.)“ 
Az esküttszék egyszersmind komolyan megrová azon föld birtoko
sát, m ellyre Cocking lebukott, mivel az a’ bukernyőt ’s holttestet hat 
pence árért mutogató azon csalfa ürügy a la tt , hogy a’ bevétel az 
özvegynek van szánva. —  i éldaul arra, milly szorosan van az angol 
törvényszolgállatás arra számítva, hogy semmi ártatlan ne vonassék 
vád ügybe, ’s hogy a’jogot a’vád érdekén túl nem viszi, szolgálhat az, 
hogy a’ halottvizsgáló, mielőtt C reent, ki Cockingot bukernyőslül 
léghajójához kötve a’ m agasra vontatá, kihallgató, megintette, hogy 
válaszában semmit se mondjon, mi őt magát (Greenl) bekeverhetné. 
(A’ mi törvényünkben is megvan , hogy maga ellen az em ber semmi 
vallomást tenni nem tartozik. Mennyire különbözik e’ jogelv a' 
franczia bánásmódtól, hol az em bert gyakran csak puszta névhn 
sonlat miatt is börtönbe hurczolják!)

f k a n c z i a o r s z X g .
A ’ Jour, de Paris tudni akarja, hogy azon, 2 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  frank

ból álló, uj kölcsön, m ellyet Anglia biztosítása alatt kellett volna a’ mád - 
ridi kormány részire kötni, épen az alkukötés pillanatában megsemmi- 
sü.l, mivel Krancziaország ellenmondott azon kereskedési szerződés
nek, m ellyet Anglia biztosításáért mint hasonérlékül köte ki magának, 
így  tehát a’ tuilleriák kabinetje nemcsak maga semmit nem teszen a ’ 
spanyol királyné, ’s kormány fölsegiltelésére ? hanem még mások
nak , kik azt tenni készek volnának, gáncsot gördifget úljokba. —

Orleans hg utazásáról Kouenbe a’ Moniteur azt említi, hogy 
a’ maire a’ hghöz intézett megszólításában azon Ínséget ’a hanyatló 
állapotot tévé beszéde fő tárgyává, mellyben a’ város kereskedése 
sinylik. —  Válaszában a’ hg ígérte is, hogy megvizsgálandja , mi 
az ínség oka, ’s miilyen eszközök által segíthetni rajta. —  Midőn 
Elbeuf nevezetességeit megnézte Orleans hg ’s nő je , megmutaták 
nekik egyszersm ind azon szép törvényszéki te rem et, mellyben va
laha a’ parliamentek tartattak, hol II. Henrik király oct. 8 án 1580- 
ban valamennyi hggel, pairrel, bibornokkal, a’ korona nagy tiszteivel 
törvényszéket tartott. —  Orleans hg ’s hgné Havreba aug. 3kán é r
keztek ’s m egjelentek azon tánczvigalomban , mellyet tiszteletük
re adtak. —

Ama’ Ferrand nevű, nem rég Havreban elfogatott piemonti 
szökevény a’ júniusi zendülésekben ’s lyoni lázadásokban tüntető ki 
m agát, azután pedig Angliába szökött. Azt mondják, Angliában azt 
állította: Fieschi, Alibeaud ’s mások csak gyönge fők ; ő képes lesz 
megölni a’királyt, mert ő semmit sem hajt a’ környezetre. Midőn ké
sőbben a’ gőzhajó Souihamptonból Havreban jul. 29kén megjelent, 
megtudták, hogy valamelly em ber is kiszállott, ki útlevelében F e r
rarid nevet visel. A’ rendőrség őt azonnal fölkereső elfogás végetf. 
Több rendjelt találtak nála ’s egy csomó fehér port. M egjegyzik , 
hogy Ferrand m egérkezése Orleans hg utazásával Havreba, ’s min
denféle lázitó iratok fölraggatásival épen egy időre esik , mellyek 
arra szóliták föl a’ népet, hogy azon ünnepi íánczvigalmat, mellyet 
a’ városi polgárság a’ herczegnek ad , ne nézzék el nyugoltan. Aug. 
3kán összecsoportozás történt a’ maire háza e lő tt, hol lármáztak és 
süvöltözlek. A’ nem zetőrség és sorkatonaság kőzáporral fogadtatott, 
de végre a’ sokaság csakugyan elszélyesztetett. Ferrandot Parisba 
vitték. —

M artin du Nord a’ franczia kereskedési minister kíséretestül 
aug. 3kán érkezett Londonba, honnan azonnal M anchester, Liver
pool , és Birmingham felé utazott a’ vasutakat és gyárokat m egte
kinteni. Orleans hg ’s hgné aug. óén délben hagyó el Havret. E gy  
nappal előbb azonban meglátogatók „L yon város“ nevű amerikai 
gőzhajót, mellynek legénysége ünnepélyesen fogaaá a’ magas láto
gatókat. A ’ havrei nem zetőrség hangászkara e ’ hajón a’ M arseillai
se zengésivei fogadá őket. — Az utóbbi három hónapban 6 ,0 2 3 .0 0 0  
franknyi pénz érkeztet jelenték a’ vámhivatalnál. Havreban az egye
sült statusokbul 183 4 b en  a’ bevitel az első hat hónapban nem volt 
több 2 0 0 . franknál.*—-A ’ Havreban elfogatott piemonti szökevény, 
—  Ferrand — Parisba vitetett a’ Conciergcriebe. Több izbeli vallatási 
közben nagy elbizottságot mutatott. —  Morillo (Carlhagena gróf) 
spanyol tábornok a’ barégesi fürdőkben meghalálozolt. —  A ’ fran
czia udvar F u  kastélyban fog egy ideig nyaralni.

Párisi levél szerin t, jul. 25rü l, Lafíitte hitelbankja már m eg
kezdő m unkálatit, m ég pedig minden reményt haladó következmé
nyekkel. l.affitte csak 5 0  milliónyi alaptőkét ohajta, ’s 14 nap a- 
latt már fío millió volt aláírva, L ét év múlva pedig az egész párisi 
kerestedőség  kapcsolatban álland e’ haszm s vállolaltal, melly 25
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franknyi jegyeket is oszt k i , inig a tranczia bank oOOasnál kiseb
beket nem bocsáta közre , mi az adásvevést igen nehezité. Laffitte 
bankja mindennemű leteti tárgyakra is kölcsönöz, ’s igy minden 
tekintetben üdvös befolyású leend Francziaország jólétére.

Rothschild báró a’ maskarai ’s tlemzeni zsidóság közt 10
ezer frankot osztatott ki. •—— n »I rt rr a i) C r/ V ^

A’ badeni RRdek 2dik kamrája utolsó ülésében juL 31 kén 
Rotleck követ tudósitást tön több elő terjeszt vényrül a’ kath. papság 
nőtelensége eltörlesztését tárgyazólag, ’s javaslatba hozá, hogy a- 
zok a’ ministeriumhoz utasíttassanak, melly abban okot lelend a' m eg
ígért tartományi zsinattartásra. üuttlinger követ támogatá e’ javas
lato t’s kifejté az előbbi országgyűléseken is felhozott számos okot 
a’ kath. papság nőtlensége eltörlesztésére. A’ belminisler azt nyil- 
ványitá, mindegy, akár a’ kamra levéltárában porlik el a’ benyujtvány, 
akár a’ statusministerségében; egyszersmind azt, hogy e’ tárgy nem 
a’ kamra tanácskozása alá tartozó, sőt igen különösnek találja, hogy 
a’ nagyherczegi kormánytól kívántatik, ollyasminek megtétele , mit a’ 
nagyobb kath. statusok eszközleni soha sem merészlettek. W elker 
követ a’ nőtlenség eltörlés mellett szó lo tt, ’s megm utató, hogy ab
ban egy eszköz rejtezik a’ katholicismusnak magasb tisztaságot sze
rezn i, 's igen panaszolja, hogy e’vallás tisztítására olly rég  idő óta 
semmi sem történt, noha igen nagy szükség volna rá , egyszersmind 
támogatá a’ biztosság indítványát, főleg a’ zsinat-tartásra. Blitters- 
dorf, a’ külügyek ministere nyilványitá, hogy olly kérdések vitatá
sa csak a’ szenvedélyeket ingerelheti föl, ’s a’ kath. egyház belső 
csendét szükségkép meg kell háborítania; hogy a' nagyhgség kath. 
népségének , melly lélekisméreti szabadságra teljes igényny el bir , 
nagyobb száma az ujitást bizonyosan ellenzi, hogy a’ nőtlenség a’ 
javaslóit zsinat utján a' kath. egyházban szükségkép szakadást fogna 
okozni, mivel a’ római udvar m egegyezésére soha sem lehelne szá
mot tartani ; hogy egy tárgy sem nyújt nagyobb n ehézsége i, mint 
a’ kath. egyházi ügyek szabályoztatása, mivel nemcsak a’ külön h it
vallásokra kell tekintettel viseltetni a’ nagyhgségben, hanem a’ fel 
ső rajnai egyházi tartomány többi statusára, ’s a’ katholika egyház 
fejére is, mivel minden oldalú egyetértés nélkül sükerrül nem is ál
modhatni , ennél fogvást, annál vétkesb volna: illy égő kanóczot vet
ni a’ nhgségbe, ’s mindennemű meghasonlást okozni a’ papság, a’ 
világiak, az egyesült statusok , ’s Roma közi ;  hogy a’ nagyhgségi 
kormány igen idegen távolrul is erre kezet nyújtani ’s a’ kath. egy
házban lázitás utján előhaladni , ’s így a’ biztosság javaslatának, 
hátán  azt a’ kamra elfogná is fogadni, ez legkisebb következést sem 
adand. Trefurt követ azt mondá : mikép még a’ legjelesb kath. pap
sághoz tartozó irók is hasonlag támogatják a’ nőtlenség-eltörlést, ’s 
a’ külminister túlságos aggodalmit alaptalanoknak tartó , m ert a’ ka- 
tholikusok nagy többsége m egegyez a’ nőtlenség-eltörlésben. Blit- 
tersdorf báró viszonyzá, hogy, ha, mit különben nem hiszen, ez 
utolsó körülmény igaz lenne is , a’ katholikusok kisebb száma ré 
szire is követeli a’ lélekisméreti szabadságot, ’s ismételnie kell, 
hogy e’ kérdés nem tartozik a’ kamra tanácskozási alá. A ’ szónokok 
nem tudhatják, mint hatnak a’ mondottak a’ katliolikusokra, így pél
dául ő (mint individuum és katholikus) kénytelen őszintén megvallani, 
hogy az á lta l, mit W elker követ m ondott, ő legbensőjében sérült 
meg. M ég néhány váltott vitatás után a’ kamra többsége a ’ biztosság 
javaslatát csakugyan elfogadta. Ost. Beob.

B e r l i n  súg. 3án „Posen tarlományból ismét különféle hí
rek érkezének egész községek tévelygésirő l, kik az úgynevezett áj- 
talosdiak (pietisták)társulatához csatlakoztak. Már múlt évben kezde 
vizsgálni egy hasonló ügyet M eseritzben, különösen azon czélra 
nevezett küldöttség befolyása m ellett, a’ tartományi fő papi elöljá
ró , mellynek következményi azonban még nem tudvák.“

A’ bajor kir. kormánylap kir. leírást közöl, mellynél fog
vást az országgyülés-tartás ideje meghosszabíttatik —  's az elosz
lás sept. 30ikra tétetik.

H A N N O V E R T .
Az AUg. Ztg, jul. 3 Í ró i következő levelet közöl H anno Ve

rá b ó l: „IJgy hiszem , — már megírtam Önnek, miszerint itt abban 
sehogysem tudnak m egegyezni, milly terjedőkben, vagy mi kor
látozással kelljen az őiki rendelést magyarázni. E ’ bizonytalanság 
bizonyságául szolgálhatnak következő körülmények: JScheele, az uj 
minister, a’ ministerium teljes ülésében nem rég egy rendelést te r
jesztett elő, mintegy következő tartalm út: „ 0 felsége legfelsőbb ked
vetlenséggel azt vette észre, mikép újságírók ’s egyéb hivatlanok az 
őiki rendelést méltatlan ’s atyáskodó szándékihoz illetlen módon el
mék fölháboritására használják, mintha ez  állal az ország alkotmá
nya felforgatására czélozna, holott ő fölsége csak kétségét akará ki
mondani a’ status-alaptörvényről, ’s a' további rendeléseket még fen 
akarja tartani, ’s a’ t.“ szóval némi felszólítást a’ hírlapok ellen. st. 
a’félét. Miután azonban valamennyi minister egyhangúlag ellene nyi
latkozott, mivel az mind ő felségéhez, m indaz országhoz nem mél
tó , s minthogy e’ lép és t, mellynek a’ nyilványos véleményt föl- 
világitania ’s megnyugtatnia kellene, még inkább eltévesztenek tar
tották, újabb rendelésről nem vala szó többé. Néhány nap óta Leist 
nevű kanczellaria-igazgató Stadeből itt tartózkodik, kit azért hivattak 
ide, hogy publicistái észlehetségit ’s ismereteit, mellyeket mint az 
egykori Hiros király (Bonaparte Jérom e) udvaránál status-tanácsos

és status-jogruli iró is eléggé tanusitolt m ár, a’ stalusalaptörvény 
’s a’ rendeletrül támadt kérdések megvizsgálására használják. Mond
ják, Leist publicistái tekintetét a’ rendelés kivívására szándékuk hasz
nálni, anélkül, hogy azt visszahúzni kény teleníttessenek. Végre követke
ző körülmény is az alkotmány-kérdés öldatlanságát bizonyítja. A’ mi
nisterium kérdést tön : mi történjék ezentúl a’ tisztviselők alkalma
zásikor a’ szolgálati esküvel, valljon t. i. az esketés a’ status-alaptör
vényre történjék e ?  —  minthogy a’ rendelés azt nyilványilja, hogy 
minden a ’ régiben maradjon, — vagy a’ tiszti hitletételkor a’ sta- 
tusalaptörvényröl semmi említés se tétessék e , minthogy az őiki 
rendelés által az legalább felfüggesztetett. E’ bizonytalanságot Schee- 
lenek egy irata a’ többi ministerhez elismérle , ’s az nem is törlesz
tetett e l,  hanem oda in téztetett, hogy a’ statustörvényrüli kérdé
sek végső elintéztetésükig semmi uj tiszti alkalmazás ’s kinevezés ne 
történjék. Ezen intézkedés tehát hihetőleg a’ RRdek, még pedig a’ 
statusalap-törvény Iliidéinek összehivalása által fog megesni, kiknek 
ő fölsége a’ status-alaptörvényben általa óhajtóit, v. szükségeseknek 
ismért módosításokat előterjesztendő éspedig nem, hogy, mint az őiki 
rendelésben mondatik, azokat mint már kir. határozatokat csak tudtokul 
adja, hanem hogy a’ RRdek azokrul tanácskozzanak. Be mi történik 
azután, —  mi pedig mégis lehetséges, —  ha a’ RRdek a’ status
alaptörvény javaslóit módosításiban m eg nem akarnának egyezni ? 
Akkor nem maradna egyéb hátra, mint a’ szövetségi birószékre hi
vatkozni. A’ stalusalaptörvényt e’ módosítások miatt most egészen 
újra dolgozzák.“

A’ hannoverai lap aug. 4kén tagadja, hogy akár Hannove- 
ra városban m agában, akár (Jsnabrückben, mint azt az Alig. Ztg. 
valamelly berlini levelezője állitá, zendülés történt, ’s annak követ
keztében valamelly bizonyos ablakokat betörtek volna. Sőt inkább 
az egész ország nyugottan várja ő fölsége legfelsőbb határozásit to 
vábbi sorsáról.

A’ hannoverai újság aug. óén egy czikkelyben fölhatalma- 
zotlnak állítja magát nyilványitani, mikép a’ julius óikén költ királyi 
rendelet felől helytelen vélemények szárnyalnak a’ közönségben. 
Szerinte elsőben is az 1833k i statusalaptörvény a’ nevezett rende
let által nem is függesztetett föl, annál kevésbé törlesztetett el. Mint
hogy az igazgatásra nézve annak minden hatása még eddig fenha- 
gyatott, (kivevén hogy Scheele minister nem esküdt az alkotmányra; 
hogy a’ kir. rendelést nem olly minister irta alá, ki az alkotmányra 
m eg volt esketve; hogy a’ m egesketés kikerülése végett hivata’okra uj 
kinevezések nem történhetnek.) Sőt a’ följebbi tetem es kivételeken 
kivűl —  minden előbbi m enetében ’s állapotjában maradt. A’ király, 
úgymond e’ czikk, csak azt akará e’ rendelés által kifejezni, hogy 
ő elsőben is az alaptörvény sem alaki sem anyagi kötelezését nem 
isméri ’s nem fogadja e l ; azután, hogy annak hasznosságát vizsgá
lat alá akarja bocsátani.

O L A S Z O R S Z Á G .
A’ Diario di Roma rendkivüli utón Palermoból jul. 24 rő l a- 

zon tudósítást vévé , hogy három nap óta semmi cholera eset sem 
fordult elő. Minthogy már most az ijedelem szűnik, a’rokonok’s barátok 
után kérdezősködnek, kinyitják a’ boltokat, ’s dologra ismét visz- 
szatérnek az emberek. Régibb levelek a’ rém időröl, mellyben a’ 
cholera legfőbb mértékben dühönge, következőleg tudósitnak : „A z 
idő kom or, a’ hőség rettentő vala; az ég ónszínü, a’ li g sűrű ’s 
fojtó. 9én estve a’ halálozások száma már 1 1,1 0 0  ra ment; egye
dül 6 kán 1 8 0 0  juta temetőbe. A’ kormány csudálatra méltó szilárd
ságot ’s munkásságot fejte ki. A’ főhelytartó szokás szerint vég- 
zé minden dolgait, m ég nője halála napján is; következett napon 
elnökösködék a’ tanácsban. A’ rendőrség igazgatója , Cumia her- 
czeg , éjjel nappal vigyáz, ’s  dolgozik; Schudy és Vial táborno
kok és Statella gróf folyvást lóháton vannak, ’s mindenütt szem 
lélhetek , hol jelenlétük szükséges. M ég m eg kell jegyezn i, hogy 
e ’ nagy ’s népes városban nincsen több 5 0 0 0  katonánál, ’s a’rend 
m ég is fenlartatek mindeddig. —  A cholera Romában is kiütött; de 
még eddig csak néhány egyes eset mutatkozék. —

E L E G Y H 1 R.
Kremsmünsterben jul. 2 8 — 29ki éjen gyönyörű éjszaki fény 

vala látható éjszakkelet felé 10 óra után 5 melly azonban csak rö 
vid ideig ta rto tt, de az éj folytában négyszer tűnt föl.

GA B O N A Á R .  Vidéki városink piacain; pozs. mérője váltó gar.
b ú za 1 k á u e r 1 r s z i 1 1 z a b  1 k u k u r . 1 k ll« «

a u g . S a n  U n g v á r 8 6 - 8 2 1 80—76 1 7 0 - 6 6 4 8 - 4 6  1 38—34 “ 1 8 6 - 8 0 1 -
„  4c n  U j - B e c s e 4 0 - 3 5 1 30 1 - 1 25 1 30 1 — 1 -
„  g é n  A ra d 72 1 52 1 52 1 21 1 38 1 - 1 -
„  5é n  P é c s 70 1 55 1 50 30 | 30 1 - 1 40

„  g á n  Dcbreczen 70—60 1 5 0 - 3 0 1 30 1 3 0 - 2 0  1 -  1 - 00 0 1 "4 1 O
1

„  j ó é n  M o s o n y 104—60 j 5 5 - 4 7 1 5 0 - 4 5 1 3 5 - 2 9  j 28—20 | 66—55 1 ~

, ,  n é n  Arad 72 1 53 1 50 1 21 24 t SS 1 -

J l c n  N. Becsk. 50—35 1 3 0 - 2 0 1 - j 25 - 2 0  1 20 1 45 1 -

„  i 2é n  K o m á ro m 6 6 - 5 4 1 50—45 1 36—32 1 3 0 - 2 7  1 -  1 — 1 —
, ,  12é n  Szeged 60—55 | 4 0 - 3 5 1 - 1 30—2» 1 30—25 ( 6« 1 55

„  i g á n  P e s t 76 - 5 S 1 50—43 i 40 —33 1 24 —29 1 2 0 - 1 6  } - -

P É N Z R E  L E T :  Bécs, Aug. 1 (jón. 5 pClcs stat. kot. 105 \J \  5 4 pCtes 100 l/S3 í
3 pCte« 77 7 / 1 6 ;  bóesvárosi 2 l / 2  bankóköt. 66 Bankrészvény d.
1379 7/S-

D U N A  V Í Z - Á L L  Á S :  Augustus 17dikcn: T  6" <)■'" ISdikán: 7/ 5" 9 l ^ e u

V  5" 0'" ____________

Szerkeszti H e l m e c í y ,  — Nyomtatja B e i m e l .
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g y ü lé s i  m u n k á la to k , B,uc é lo n . th a n  fü g g e t le n n e k  n y i la tk o z ik  a ’ f ő ju n t a ;  h a d i  v is z o n y o k .)  A n g lia  ( v á l a s z tá s i  m u n k á la t o k  ’s  j e l e n e t e k . )  F r a n e z i a o r s z á g  ( c z iv a k o d á -  

s o k  a , k ü lö n f é le . )  N é m e to r s z á g  (v i t a tk o z á s o k  ’s  v é l e m é n y e k  a ’ j u l .  5 ik i h a n n o v e ra i  k i r .  r e n d e l e t  ü g y é b e n .)  O r o s z o r s z á g .  A m e r ik a .  E l c g y h ir .  G a b o 

n a á r .  P é n z k e lc t .  D u n a v iz á l l á s .

M A G Y A R -  és E R D É L Y O R S Z Á  G.
Ő cs. kir. fölsége f. é. janius Ciki végzetében Niczky János 

helyébe, Kelemen János kir. ügyigazgatási ügyvédet, a’ m. kir. táblá
hoz közbiróvá ; Czeltner József varaséi postatisztet eszéki posta
ellenőrré; ’s jul. íiöki határzatában May Fridrik számfölötti ’s el
nöki titoknokot az érd. udv. kanczellariánál, ugyanott udv. titok- 
nokká nevezni inéltóztatott. ■—

Ö cs. kir. fölsége 182G sept. Odiki határzatában Maretich 
Gedeon Em észt, akkor al-most valóságos ezredest, a’ fő szállásmes
teri karnál,’s fiát Eduárd Ferencz cs. kir. mérnök-kapitányt, katonai 
érdemei tekintetébül m agyar nem ességgel, ’s a’ nemesi oklevél ki
adatása után, magyar bárósággal díjmenten fölruházni méltóztatott.

() cs. kir. fölsége f. h. Gki rendeletében Brennenberg Mihály, 
brassai szász kerületi királybírót ezer, ’s Capésius Fridrik György 
nagysinki szász királybírót GOO forintnyi előbbi évdijuk meghagy- 
tával nyugalomba lépteté.

Bad-Einsbül érkezett hírek szerint, Nádorunk ő cs. kir fhg- 
sége folyvást legjobb sükerrel használja belsőleg a’ gyógyvizet ’s 
átlapolja igen örvendeztető. 1 [ermine cs. k. fhgasszony pár napig 
rosszul é rzé  ugyan m agát, de m ár javulni k e z d ’s naponként erős
ből. —  F. h. 19kén délután 1^ órakor W ürtem berg H enriettek , 
hgnő nádornénk ő cs. kir. fhgsége édes anyja, Kirchheimbül (Teck 
mellett) számos kísérettel Budára érkezvén, a’ kir. palotába szállott.

F. h. 11 én főhg-nádornénk esti 7 órakor, főudvarmester- 
néje Turn grnő kíséretében a’ pesti javított szertartásu izraelita-tem
plomot látogatván meg, az isteni szolgálaton buzgó figyelemmel vé
gig jelen volt. Ofn. Zeit.

S z é k e s - F e h é r v á r a t t  f. h. ló k é n  ment véghez Barkó
czy László b. m egyés püspökszékbe iktatása, miután már ugyané’ 
hó 6kán Vurum József nyitrai püspök által Nyitrán ünnepélyesen föl- 
szentelteték, honnan aug. 12én  érkezett Fehérvárra a’ két püspök. 
A’ beiktatás reggeli 9  órától délutáni egyig tartott igen számos egy
házi ’s világi vendég jelenlétiben , kik közül leginkább kitűntek: Vu
rum  József nyitrai püspök, Ocskay Antal, baezi püspök ’s helytar
tósági tanácsnok, Cziráky .Antal gr. országbírója ’s b. Eötvös tárnok ; 
ezenkívül pedig több megyei ’s káptalani küldöttség. A’ beiktatási 
ünnepélyt fényes lakoma követé , mellyben több száz vendég ré 
szesült ’s kivilágítás. —

S á r i  aug. 19én. Helységünk ’s P est m egye körvidéke la
kosi f. h. 1 őkén ritka ünnepélyben részesülőnek ; ekkor ünnep
ié  t. i. lvónyi János helybeli lelkészünk buzgó pásztorkodása 50ik 
évét. Egyházunk tömve volt a’ környék elóbbkelő lakosival, előtte 
pedig tömérdek hívek serge láborozott. A’ 78  éves ép erejű lelkész 
megható áhítattal végzé fényes egyházi szolgálat mellett a’sz. mise- 
áldozatot; közben pedig Haulik József uj-hartyóni lelkész velős ta r
talmú egyházi beszédet tarta, ’s méltányolva emlité az aranymisés 
áldozó erényeit. Az egyházi szertai tóst díszes lakoma követé, mely- 
lyen többi közt Földváry Gábor Pest megyei másod alispánért, nem- 
zetijátékszinünk körül szerzett számos érdeme méltánylatául, iidvezlő 
áldomások ürittettek. A ’ lakomán száznál több mindkét nemű ven
dég volt jelen , ’s mindenki örvende a’ m ég valóban férfias erejű 
tisztes aggastyán derült kedvének.

V a s  v á r m e g y é b ő l :  E z idén egy uj fürdő-intézet állít
tatott a’ Rába’ jobb partján , az úgy nevezett dömölki malom’ kö
rű id é b e n , melylyel két népes vidéknek (Bépcze-mellékének és K e
menesaljának) egy régen érzett szüksége pótoltatott ki ’a e’ vál- 
Jolatot a’ most nevezett malomnak tehetős tulajdonosa, P urcser 
János molnármester tévé; ki is történetből a’ Bába-parton érczes 
viz-érre akadván, e’ vidékét a’ Rába partjának nem kevés költség
gel fürdői mulató helynek kitisztogattatá , s fürdőházat épittete most 
ugyan hamarjában csak deszkából tiz szobára , hol azonban kényel
m esen fürödhetni akár hideg akár m eleg vízben. A’ viz hozzá
értők vizsgálata szerint vas részecskékkel bővelkedik, pezsgő és 
italra használatos. A ’ mi pedig figyelemre legm éltóbb: a’ fürdővi
zet gőz által melegitteti.

S i k l ó s ,  aug. ló ikén . F. h. 11 ke maradandó emlékű leend 
mvárosunk lakosi szivében , szerencséjük lehetvén most m ár bizo
nyos és örökös földesurokat, Batthyány Kázmér grófot ünnepélye
sen a’ hires régi Gara-várba vezethetni. M ár 8  órakor reggel dör
gőnek a’ várm ohosult bástyáirul a’ taraczkok, ’s nem sokára meg- 
érkezék Károlyi Lajos gróffal a’ fiatal földesur, számos tisztelkedő 
lovag kíséretében, ’s a’ várudvaron az izraelita községtől m agyar 
versezettel tisztelteték; azután pedig az urodalom tisztviselőji’s a’ t. 
járulónak hozzá szerencsekivánatikkal. E ste  az egész mváros fénye
sen kivilágittaték, ’s a’ nagyharsányi hegyen öröm tüz lobogott.

Sz. F ö l d v á r  aug. lső jén  : Ma jőve létre itt, az Aranyosnak 
Marosba szakadta rokon partjai mellett, egy magyar olvasó E gye
sület. Mint a’ két külön eredetű , de a’ közipart segitőleg egymást 
rokonként ölelő folyam , úgy egyesülének itt három határos törvény- 
hatóság hő érzetüfiai, a’ szellemi műveltség magvait hintegetendők. 
Nem lévén a ’ tájon olly város,m elly  egyedül elég  részvényest tudott 
volna kiállítani, alapszabályul határoztaték , a’ jelesb magyar köny
veket közköltségen m egszerzeni ’s olvasásul a’ távulabb lakó részvé
nyeseknek is megküldeni, kik azokat , használati után , ismét épség
ben tartoznak a’ középponti könyvtárba visszaszállítani, ’s a’ t.

k ü l ö n f é l e . Sz. István napját, hazánk e’ nemzeti ünnepét, 
fényesen üllé meg Budapest. Különösen Budán fényes koszorúja 
jelent m eg az országos hivatalviselőknek ’s katonaságnak a’ vár
beli fő sz.egyházban, hol Ocskay Antal baczi püspök ’s m. hely
tartósági tanácsnok az ünnep méltóságához illő fényes környezet
tel végzé az isteni szolgálatot. M agyar szónok Bekker János 
esztergam i kanonok úr vala. Mellőzvén az ünnep évenkint egyen
lőn előforduló részletes m eneté t, csak ősz Budánk egy újabb ha
ladó léptét említjük a’ nem zetiség repkényterm ő pályáján. Szivén 
hordozván t. i. e’ főváros lakossága mindazt, mi szellemi vagy a’ 
nyagi haladásra vezére l, u j, egészen m agyar szabatu egyenruhás 
gyalog ’s lovag polgárcsapatokat szerkeszte, mellyek e’ nemzeti ünne
pünkön saját ’s igen jeles hangászkarral,és szép számmal most először 
tisztelkedének. Naponként számos polgár jelentkezik e’ valóban csi
nos külsejű (kék zrinyidolmány 's nadrág, fekete sujtással, vörös 
kalpag ’s a’ t.) fegyveresek közé fölvételre. Az isteni szolgálat vi
tán , mint minden évben szokás, megnyittatának a’ cs. kir. fegy
vertár term ei, ’s a’ tömérdek közönség szabadon nézdelhelé a’ sok 
szép ritkaságot, győztes seregink által elfoglalt franczia ’s olasz 
zendülési zászlókat, török diadaljeleket, ’s a’ t. — János fővételi 
sokadalmunkra rajként tódul mindenfelől a’ sok kocsi, szekér ’s ha
jó, részint árukkal’s termesztményekkel, részint pedig adók-vevőkkel, 
mulatlató-k, alakosokkal ’s ügyes ármányu nyerészkedőkkel rakodtan; 
—  mikép é rendik mindezek czéljokat, vásár után fogjuk közölhet
ni. —  B o r-h ires budai hegyeinken a’ szőlő szép term éssel biztat, 
de csak ha időnk állandón kedvező m arad , m ert a’ tavasz végén 
’s nyár kezdetén uralkodott igen tartós hideg ’s ártalmas esőzés mi
a tt, olly hátra maradt a’ v irágzás, hogy a’ legkedvezőbb időjárat 
mellett is bajosan ízlelhetünk September 5 — ÍO előtt érett g e rez 
det, holott máskor pár nappal Jakab után a’ délnek fekvő hegyeken 
már nem nagy ritkaság volt az érett gohér (v. bajor) —  Nemzeti 
színházunk ruhatárát Buschl pesti kalapos több darabbal szaporitá 
boltjából, ’s így m ár most nem csak a’ lábak, hanem a’ fők is el
lát vák a’ szükségessel. —  F. h. iá ién  délután f i  órakor a’ Leo
pold városban a ’ deszkások sorában tűz támodván, rövid idő alatt 
4  ház ’s tömérdek deszka, lécz ’s a’ t. lön a’ pusztító elem áldo
zatja , m ellyet a’ mostani nagy szárazság m ellett csak kettőzött e- 
rőködéssel vala képes elnyomni városunk jeles tűzoltó intézkedése. 
A’ gyuladás okát m ég nem tudják. —

A’ kolozsvári országos lóvásár aug 6 . 7. ’s 8 kán élénkül ’s 
meglehetős sükerrel ment véghez. Sok szép ló valakiállitva, ’s nagy 
része jó áron kelt el.

A U S Z T R I A .
Csehországból aug. 8 ról jelentik , hogy a’ hannoverai király 

’s királyné Carlsbadba megérkeztek. Valamenyi, Carlsbadban vagy 
környékén tartózkodó diplomata kikérte a’ hannoverai fölségeknek 
udvarolhatási szerencsét, mellyben csakugyan részesülnek is. A’ 
felségek mintegy 14  napig, legfölebb három hétig, fognak Carlsbad
ban m ulatni, ’s azután Hannoverába visszatérni. —  Szám os magas 
személy siet most Carlsbadba.

A z ausztriai képírók Romában olvasó - ’s képző - intézetet 
alapítónak önművelődésükre.

P O R T U G Á L I A .
Lissaboni tudósítás szerint múlt h. 27vü\ a’ pedroi oklevél 

párthiveinek száma naprul napra gyarapszik. A’ hivatalos közle
m ényeknek, úgymond e’ levél, nem kell hitelt adni; ’s az e’ be
cses okleveleket gyártóknak, igen meg kell győződve lenniök ol
vasóik hiszékenységérül, hogy olly badar hireket mernek elejök- 
be terjeszteni, minők a’ kormánylapban ’s Nationalban naponkint 
megjelennek. Egyik nap ugyanis azt m ondják, hogy a’ csekély 
számú pártü tő , félelem és szégyen által leveretve, üldözője igaz
ságos boszujátul m enekvőleg, Spanyolországba iramlott; másnap 
pedig ugyanazon lapban azt hirdetik, hogy Santarem meg van e- 
rősítve, ’s Lissabon lakosinak nincs mit félniök, minthogy a’ fő
város biztosítása végett minden szükséges rendszabály meg van 
téve. Bizonyos azonban, hogy a’ lázongás mindegyre tovább ha-
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rapózik. Leiria báró Valen^ában van 2 ,0 0 0  harczosával, ’s a fő
városba intézett leveleiből az tetszik ki, hogy a’ Chavesben szál- 
lásozó őrezred is egyesülend vele. Portobul pénzt küldöznek hoz
zá ottani párthivei, ’s meghivák öt minélelőbbi látogatásra. Az ide 
érkezett Sa da Bandeirát és Jose Passost csakugyan nagy hideg
séggel fogadák a’ lakosok. Santarem hasonlag veszélyben forog, 
mert, magányos levelek szerint, az ottani őrseregben sem bizhat
ni. Á’ zenebona-elnyomhatás esetében egyedül a’ nemzetőrségre 
lehetne ’s kellene támaszkodni, de e’ között is nagy vélemény- 
különség uralkodik, ’s ennélfogvást aligha képes leend a’ polgár
háború nehézségeivel daczolni. .Lissabon meg folyvást nyugalmas, 
’s mint hiszik, nem is könnyen háborgand , bármilly következésü 
leend is a’ tartománybeli forrongás. —  A’ királyné e ’ viszonyok 
közt mintegy fogoly szerepet visel. A’ ministerek több ízben un- 
szolák: bocsátana közre fölszólítást; de ő ezt fölöslegnek állilá , 
annyi bebörtönzés ’s oily szigorú rendszabályok tétele mellett, mi
nőt a’ ministerek eszközöltek. A’ nép közt azon hir is kezd szál
longni, hogy a királyné, férjestül, angol hajóra akar menekedni; 
mit azonban sem viselős állapotja sem amaz őrizet miatt nem tehet, 
mellyel minden léptét vigyázzák, olly annyira, hogy m. h. 1 óén, midőn 
a’ város kapuit bezárák, még csak az udvarnak sem engedtek szabad 
járás-kelést. A’ királyné ugyanis ki akart kocsizni férjével, mint
hogy azonban hintajok az alcantarai kapun kívüli színben v o lt, nem 
engedek meg a’ kocsisnak, azt bevontalni. E’ miatt a’ királyi udvar- 
nok a’ belügyministerhez fordult, ’s szabad menet eszközlés végett 
parancsot kívánt tőle ; a’ minister megfelelt ebbeli kívánságának, 
és szabad útlevelet adott ki saját királynéja számára, mellynek azon
ban semmi foganata nem l ön, mert előbb kinyitották a’ kaput mint 
a’ ministeri parancs megérkezett. A’ királyné futamlásának hire 
másodízben is megújult. A’ cortes legközelébb követséget határzott 
a’ királynéhoz , melly neki kinyilatkoztassa, hogy a’ cortesgyülés 
elszánta magát a’ lázadásnak (a’ múlt septemberinek) minden m ó
dom föntartására, fölszólítván egyszersmind ő t : tenne ő is hason
ló nyilatkozást; a’ királyné azonban visszautassá betegségi ürügy 
alatt a’ nála jelentkezett küldöttséget. i)iaz de Oliveira erőnek ere
jével bebocsáttatást kért, ’s igen indulatosan viselé magát. Estenden 
hir szárnyalt, hogy a’ pártoskodók máregész a’ városfalakig nyomul
tak , minélfogva riadót doboltak, az őröket megkettőzteték, a’város 
éjszaki oldalát megrakták fegyveresekkel ’s a’ t. De semmi sem for
dult elő.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ cortesülés m. h. 28ki ülésében többi közt Falero és Fon

tán inditványárul szóló bizlossági vélemény olvastaték föl. Az in
dítvány, mint tudjuk, a’ polgárháború minélhamarább végeztethetése 
eszközeirül tanácskozást sürgeté. A’ biztosság elismeri, hogy most, 
midőn a’ háború minden tartományra kiterjed, midőn helységek ’s 
városok védetlen állnak, ’s kitéve a’ lázongok pusztitásinak, midőn 
olly isszonyuakat visznek véghez, mik mind a’ század leikével mind a’ 
nemzet charakterével ellenkeznek, midőn a' főváros közelében, a’ 
legjártabb országúton megtámodják az utasokat, ’s ezeknek díjjal 
kell életüket megváltani; csakugyan illy körülményekben a’ polgárhábo
rú bevégzése méltán komoly íigyelmi tárgy. A’ kormány által elő ter
jesztett adatok szerint, a’királyné hadserge 7468tisztbül 191 ,61  ika- 
Jonábul’s 11 ,411  lobul, a’ fölkelteké pedig 57ezer harczos., és 2 4 0 0  
lovasbuláll. A’ kormány továbbá azt nyilatkoztaié, hogy azon kérdésre: 
valljon bir e minden szükséges segédszerrel a’ haza megszabaditha- 
tása v ég e tt; egyenesen felelnie nem lehet; hanem idő ’s körülm ény 
szerint elibe terjesztendi a’ cortesnek a’ megkivánlató rendszabályo
kat. A’ biztosság ennélfogva nem nyújthat tökéletesen fölvilágitó tu 
dósítást. Távol van egyébiránt a’ rhinisterségnek hallgatásába azt 
következtetni, mintha ez a’ szükséges segédszerekkel nem bírna 
Mig minden alaposb értelmű ’s vagyonosb ember csak a’ fejetlenség 
’s társas élet földulására törekvő párt főnökének tekinti d. CarlosU 
melly a’ vadság ’s dühöngés ijedelmivel a’ birtok-fölforgatást akarja 
eszközleni; mig a’ leggyöngébb lakosok is ellene szegülnek , saját 
katonái pedig elpártolnak, s az alkotmánypárti vitéz sereg  olly győ
zelmeket küzd ellene, mint Chivanál: addig ne mondja senki, hogy
nincsenek eszközök a’ haza - megmentésre. A’ haza, __ Így Szól
utóljára e’ tudósítás, —• meg lesz m entve, ha munkásak , szilárdak 
s buzgók leendünk. Mindenek előtt szükséges azonban ismérnűnk 
ama’ segédszereket ’s forrásokat, mellyekrül rendelkezhetünk ; ennél
fogva javasolja a’ biztosság a’ cortesnek: követeljen a’ kormánytul 
egyenes nyilatkozást az iránt, miket gondol e z , a’ polgárháboru- 
végezhetés tekintetébül czélszerüeknek, hogy a’ gyűlés is kijelent
hesse: valljon helyesli éam a’ segédszereket, m ellyeketa’ kormány a’ 
haza megmentetése végett használandóknak vél.

Barcelona1 legújabb hírek szerint a’ szabadelmü párt minden 
vérontás nélkül felsőségre juta ’s a’ madridi kormánytól független- 
séget megalapító Azonban még tartanak, hogy M eer báróval meg 
kell kuzdemek, ki a tő juntát megsemmisitni szándékozóig  levelet 
irt Pastorsnak, a barcelonai mozgalom vezérének, mellyben őt a’ 
függetlenségi nyilatkozás visszavételére unszolja. De mind a’mellett 
úgymond egy levelező, igen jól állanak ügyeink. Mi függetlenek 
vagyunk s eltökéltek, vissza nem lépni. Madridiul megszabadulva 
< supán főjunlank pai ancsira ügyelendünk, melly tegnap épen 4 0 0  0 0 0  
piaszter beszerzésével foglalatoskodék a’ helybeli (barcelonai)pap- 
ságtul: más 19 mdhót pedig a’ négy tartomány egyházi szem élyei
től fog elóvonm. -  Ne gondolja 0 n te h á t, hogy a’ mondott adó 
terhes. Magában e fővárosban van mintegy 5 2 0 — 5 3 0  igen gaz

dag pap ’s főrendü egyházi szem ély , kik milliomosak; ezenkül van 
2 4  gazdag kanonok is. Könnyű lesz tehát e’ pénzt "megkaphatni, 
mellyért a’ madridi kormány koczogatni nem bátorkodott. Néhány 
Mozo de la Escuadra (rendőrszolga) képes lesz azt 24  óra alatt elő
teremteni. Pastors tábornok igen jól érti a’ maga dolgát. A’ nemzet 
őrséget olly hadi lábra allitá m ár, hogy holnap vagy holnapután rá- 
jok bizhatja az erősséget; ’s e’ körülmény olly helyzetbe tesz ben
nünket, hogy egész Spanyolországnak ellenállhatunk. Bizonyossá 
teszem Önt, hogy Valencia is velünk, egyértelm üleg fog cselekedni. 
A’ juntának négy biztosa ül ma hajóra, M alaga, Cadix, Almeira 
és Granada felé utazólag. Saragossábul minden perczben várjuk 
a’ követséget, melly bennünket értesítsen. A’ nálunk levő cse
kély katonaság, egészen velünk ta rt; sőt Meer báró harczosit is 
egyesülendőknek hisszük velünk nem sokára; vagy jaj nekik!

Bordeauxi sürgöny szerint f. h. 9rül Espartero tábornok, ki 
addig a’ hadministerséget el nem akarja vállalni, mig az ellenséget 
tönkre nem teszi, ’s errül a’ királynét személyesen nem tudósitand- 
hatja, m. h. BOikán érkezett Eortanetebe, Oraa pedig Mosqueruelát 
szállta meg, miután némelly carlospárti ellenszegülő csapatot meg
vert. E ’ közlem ényből, úgymond a’ journ. des Débats, az világlik 
ki, hogy d. Carlos folyvást a’ cantaviejai hegyekben időzget, ’s a’ ki
rályné tábornoki mindig szőkébbre vonják azon k ö rt, mellybe szo 
rítva tartják. A’ Duotidienne hasonlag okoskodik, ’s elszánt akara
tunknak mondja a’ királyné tábornokit, hogy d. Carlost harcz nélkül 
kisurranni nem engedendik.

A N G L I A .
„Az ország szive ép !“ felkiált egy ministeri lap, miután a’ 

londoni választásnak vége lón , ’s valamennyi követe a’ fővárosnak 
a’ radicalok ’s reformerekből választaték E rre  az Atlas következő 
érdekes czikket közlött. „ /  történethez ugyan szerencsét kívánhat
ni az országnak; de hogy e' kifejezést: „az ország szive“ Lon
donnál nem vehetni azon értelem ben, minőben talán Parisnál, azt 
épen az angol választások menete mutatja. —  Az angol főváros 
választásáról tehát a’ többi országra következtetni hibás len
ne, ’s ez a’ nyilványos véleményt Angliában csalfa fényben állí
taná elő.“ Ezt a’ választások menete is bőven bizonyitá, m inthogy 
a’ megyei válosztások többsége Angliában ellenkező szellemben üte 
ki a’ fővároséval. —  A’ National e’ tekintetben: „Angol válosztási 
jelenetek“ czim alatt következő észrevételeket közöl a’ Middlesex 
megyei válosztásról, hol Hume m egbukott: ,,A’ főváros kivételi 
helyzete , tömérdek terjedéke, a’ benne összesített erők , gazdag
ságok ’s értelm esség halmaza, válosztásinak olly tekintetet ’s fontos
ságot kölcsönzenek, hogy azzal a’ reform erek méltán dicsekhetnek. 
I t t ,  hol a’ választási karzatok körül a’ sokaság öszegyült, a’ nép
szózat mindenütt a’ radicalok mellett nyilatkozók, ’s a’ tetszés élénk
sége öszhangzott az érzelem  m erész határzottságával. De mit is hasz
nálna itt elég pénzzel bírni 2 — 3 0 0  kiáltó tüdejének megvásárol- 
hatásavégett, midőn 1 0 — 12ezer ember előtt kell megjelenni? Máskép 
van az Londonon kívül, hol azon m értékben , mellyben a’ népesség 
gyérül ’s elszélyed, nagyobb kényelemmel já tsz ik , ’s gördül a’ 
eonservatismus m űszere , ’s egyszerre önti ki aranyát, fenyegetésig 
és szidalmit. Kiváncsi valék saját szemmel látni egy jelölt m egválasz
tatását a’ fővároson kívül (e’ czikkelyt Armand M arrast irja), ’s azért 
julius végén Brentfordba menék. E z barátságos városka, derült ’s 
é lén k ; sok csinos zöld k e r t , mezei lak , üres b o lt, teli korcsm a, 
m eglehetős széles utczák, mellyeken kavargó porfelhőkben ácsorgó 
munkások, fecsegő választási ügyviselők, omnibusok ’stef. (czimbo- 
ráskocsik) szaladgálnak, ’s mind ez a’ toryk szolgálatjában, kik em 
bereiket, kocsijaikat’s lovaikat égszinü és skárlátvörös szalagokkal 
csicsomázák föl. Brentford, Middlesex m egyének középpontja, melly 
London közelében népességét ’s jóllétét olly gyorsan fejté k i , hogy 
benne több mint 60D  uj választó vala válosztási jogát ez úttal először 
gyakorlandó. Efölött még különös érdek is kötteték a’ választáshoz 
Hume m iatt, kit tetem es parliamenti szolgálati, a’ statusköltségeket 
illető szigorú vizsgálatai, tüzes buzgalma minden visszaélés ellen az 
egyházban, heves és sükeres föllépte Cumberland és az orangisták 
ellen , olly annyira kitűztek a toryk gyülölségi tárgyának, hogy 
O’Connell u tán , Hume az általok legszidalmazoltabb statusféríi az 
országban. Brentfordba megérkezvén, egy korcsmába szállék, melly 
tory-zászlókkal egészen teli volt aggatva. Szemeim számos ragasz
lapokra ötlének, mellyeken Byng és Hume a’ reform erek jelölteinek 
nevei leggyalázatosb gúnynevekkel s vádakkal terhelvek.„Hum e a sze
gények ellensége; le Humeval, a’ middlesexi gúnárral! (Middlesex - 
goose —  Humenak mostani gúnyneve a’ Timesban.) Mig e’ hirdet
ményeken végig futok, belép egy em b er, kinek naptul pipacslű 
(vereslő) arcza piszkos kalapján az uj szalagokat elhalványitá. „No 
5s barátim! kiálta dörgő hangon egy itt ingyen dőzsölő iszákos cso
porthoz ; reggeliztetek már úgy e ? ’s nem roszul ittatok, h e?  No 
m ég egy pohár gin-t Tom (W ood) egészségire , de egy csep vizet 
se belé!“ ,,’S nekem is egy pohárral. Legyen csak olly sz ives iá 
mond egy másik, már félig ittas. „N eked, John? Hisz m ár annyit 
ittá l, hogy majd hurraht sem kiálthatsz“ „Mi a’ hurrah-t illeti, m eg
lehet ; csak a’ sör jó a’ h u rrah ra ; olly édes az a s ö r ; de mi a 
„röfögést“ (groans) illeti, arra éljen a’ g in!“ viszonza John tánto
rogva, ’s torka mélyéből egy fülhasitó röf fakadt.“ „  Derék ordítás, 
oroszlán! de az ellenség mindjárt hatalommal lep e lő ; nekünk In
gáinkat kell rá vicsorítanunk.“ —  »» Ó igen is : igyunk csak m ég 
egyel; rum ot, ha úgy tetszik.“ —  „Nekem gint!“ A lárma leg 
felsőbb pontjára hágott; ekkor egy asszony hátulról felkiált: „Hát
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a’ ladieknek semmi sem jut? Már egy órája, hogy elrekedtem a 
sok hurrah-kialtozás miatt Tom Woodért.“ —  „Adjatok neki egy  korsó 
portért frisitésül.“ —  Portért, portért! No csak próbálja meg ezt! 
kiálta egy íiczkó az asszonyhoz, nem tudom mi füstölgő italt nyújt
ván neki; ’s minthogy a’ vénbanya mohóhörpentésében majd a’ po
harat is lenyelte, kiálta; „God damm (átkozott)! ez a’ lem zé l is 
ki birná inni.“ Mire a’szalagos férti engem a’ zugban egy pohár sze
rény ale mellett megpillantván, félhangon mondá a’ felvigyázónak: 
„Reményiem, ama’ gentleman is barátinkhoz tartozik úgy e ?“ bizony 
nemtudom, mondimez; de inkább hasonlít külföldihez.“ —  „Hihető
leg  franczia kutya! Ez esetben tizettesse meg ön vele a’sört, hallja? "
_ szeretetreméltó előjáték utána’ követválasztási helyre sieték,
hová a’ sherif már m egérkezett. A’ conservativek menete épen akkor 
tört a’ sokaságon keresztül. Számtalan lelirás és zászló, ez utób
biak még fényesbek és számosbak, mint a’ londoni választáskor; 
két igen szép kocsi, mellyekben Wood és Pownail a’ tory jelöltek- 
ülének, az előbbi Peel - kabinet néhány tagjai kíséretében. A’ m e
net oldalain fiatal lóhátosak nyargaltak tel s «Iá, kik a csoportokat 
kiáltásra buzdílák. E ’ népcsoport, mellébe már több amahoz hasonló 
falka vegyült, minőt följebb a’ csapszékben leirék, nem is késett 
előkelő pártfogóji felszólításira dühös lármára fakadozni. ’S e ’ pillanat
tól fogva erősen meggyőződéin, hogy a ’ radicalok megbuknak. Nem 
sokára megérkezett Byng is néhány barátival. He alig nyila meg 
száját, a’ béres csorda leorditá gyönge szózatját, ilum e valamivel 
később jö tt, ’s csak erős tüdejének köszönheti, hogy képes lön 
szóhoz jutni. Beszéde a’ toryk daczára is majd tetszést majd kaczajt 
gerjeszte a’ sokaságban. E ’ pillanatban hirtelen egy férfi báb emei- 
kedék föl előtte ’s üdvözlé a’ szónokot: „Ah íiczkó, mond Ilume, 
örülök, hogy itt függeni láthatlak.“ E rre újra elbődült a’ zaj; a’ vá
lasztási karzaton ülő előkelő toryk adák a’ je lt rá , ’s ezzel vége 
lön minden értesithetésnek, ’s Isten tudja mi kicsapongással végzek 
vala e’ dühös látványt, ha egy omló zápor el nem szélyeszli a 
gyűlés nagy részét. Még a' legbuzgóbbak s lármásbak is tödéi alá 
készültek futni, ekkor látóm rézorru  ism erősöm et (a’ korcsmabelit) 
mint döngelé a’ hűtleneket hatalmas ökölütéseivel ’s visszaker- 
geté a’ válosztási helyre. ’S csakugyan elég  kóborló maradt ott 
piszkos ökle legyintgetéseire. Egyébiránt úgy is tudja Ön a’ végét, 
t. i. Humenak a’ választáson megbuktát. —

Tamworthban R. Peelnek aug. 7én baráti ’s hívei közül 
mintegy 1 8 0  számú társaság fényes lakomát adott. A ’ szokott á l
domások után Peelre is elköszöntetvén az , fölkelt, ’s hosszú be
szédet tartott, mellyben örömét fejezé ki azon, hogy a’ conservativek 
száma a’ jövő parliamenlben bizonyosan lesz 3 0 0 '—B IO . Tagadd 
azután, hogy  a’ toryk fejei adták volna a’ hannoverai királynak 
a’ tanácsol, alaltvalójainak az alkotmánytól m egfosztatásukra. E ’ 
hirt rágalomnak nevezé. Nyilványítá azu tán , mikép a’ conservativ 
párt abban soha sem fog m egegyezni, hogy az eddigi angol in- 
tézvények demokratái respublicára fajuljanak, de azt sem engedendi 
meg, hogy a’ statusintézvények áltáljában valamelly veszélynek ki
tétessenek. E ’ párt szorosan ragaszkodik a’ reform -törvény elvei
hez , ’s ahoz illeszkedik jövendőre is. A’ királyné személyét di
cséretekkel halmozván , beszéde végén keményen kikelt O’Connell 
ellen, ’s kiemelé annak az ifjú Ruthwennel volt viszályát a’ kil- 
darei hely miatt, m ellyért O’Connell neki állítólag 1 0 0 0  font sterlin
get ’s jövedelmes helyet Ígért a’ gyarmatokban , mit azonban Ruth- 
ven nem fogadott e l ; —  egyszersmind azt állítá, hogy O’Connell 
Kildarét Cloncurry lord kiskorú fija számára akará megtartani. —  
A’ belfasti választáskor szerencsétlenség történt. A’ csarnok épü
let nagy termében összegyűltek a’ szabadelmü választók ’s B el
fast lord épen beszélni készült, midőn a’ padlalnak majd fele be
szakadt, ’s mintégy 2 0 0  szem ély, ’s azok közt maga a’ ns lord 
is 15  lábnyi mélységre az alsó emeletbe hullottak. Számos u- 
gyan súlyosan m egsérü lt, de nagyobb része ijedelem ’s cseké
lyebb zúzással, kalap ’s czipe-veszteséggel menekvék m eg; azon
ban még is két em b ert, számos háznép aty j á t , holtan húztak ki 
az omladék alul. A’ Northern-W hig panaszkodik, hogy e’ baleset 
okát igen könnyüszeriin vizsgálták, névszerint a’ gerendák m eg
szem lélésére egy építész sem alkalmaztatott; az egész dolog, 
úgymond a’ hírlap „titokteljesnek látszik.“ Mintha azt akarná mon
dani , hogy a’ toryk boszuból te tték , mivel itt megbúklak a’ vá- 
losztásban. —

A’ Gazette felszólítást közöl a’ kir. ezimer megváltoztatásáról, 
Hannovera királyságnak a’ britt birtokoktól elválta következtében. 
—  A ’ válosztások újabb állása aug. 2án a’ Globe szerint 2 3 3  refor
m e r t , ’s 1 8 2  toryt mutat. E ’ lap egy előbbi czikkében a’ reform er 
választókat sürgetve szólítja fel, hogy szorgalmasan járjanak el tisz
tükben, nehogy hatalmat vegyenek rajtok a’ toryk.

A’ választások állása londoni lapok szerint aug. lO ről kö
vetkező vala: 3 0 7  reform er, 2 9 9  conservativ.

Cumberlandban jul. 29én. Curven ur birtokához tartozó há
rom szénbányát W orkingtonban a’ bezúdult tenger egészen elárasztó 
’s teljesen feldúlá, melly alkalommal 25  férfi ’s két gyermek adó
zott életével; más 3 0  munkás m egszabadult, de csak nagy sietség 
“s erőködéssel. —

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A ’ statustanács O udinot, M olitor és Maison tábornagyok 

(marsalok) hivatkozására megsem m ité a’ pénzügyminister azon ha
tározatát, mellynél fogvást a’ 3 0  ezer frankos m arsai fizetés azon 
dijak sorába téteték , mellyeket semmi egyéb polgári vagy katonai

fizetéssel halmozni nem szabad. —  Bonai levelek szerint azon 
segéd ; kit Damrémont tábornok a‘ constanlinei beynek Túnisba é r
kezett alkuszerzőjéhez külde, sükeretlenül tért vissza. Úgy látszik 
Achmed bey a’ francziáknak tőrt akart vetni, meg akarván a’ Bona 
közelében fekvő tábort az alatt tám odni, mig 'lunisban alkudoz
tak volna. —• Bugeaud tábornok több franczia katona-megölés miatt 
47dik ezrednek 'llem senből Oranba visszamentékor elégtételt ki- 
vánt Abd el-lvadertől, mit az meg is Ígért azon hozzáadással mind- 
azáltal, hogy egyes gonosztettekért felelős nem lehet ugyan, de az 
ország bátorsága végett rendőrséget szándéka fölállítani. —  A’ la 
paix szerint b errand elégséges bizonyítványok ’s próbák h iányá
ban szabad lábra té te te tt, s rendőrök által az általa kijelöltetendő 
határszélre fog elvitetni, hogy onnan külföldre mehessen, Franozia- 
országból száműzetése miatt.

A’ P an theon-czivakodást igen őszintén kezdik. A’ legitimisták 
hangosan mondják, ’s mások gondolják, hogy a’ tulajdonkép régi Sainte- 
Genevicvet a’ kath. istentiszeteletnek vissza kell csakugyan adni. Bar 
mikép forgassák is a’dolgot, zavartaplóul marad az a’korm ánynak’s 
egyszermind rósz gyanánt, mellyet jóvá nem tehetni többé. —  
A’ müvészti ’s politikai bírálat későeske már. —  A’ Temps óhaj
totta volna, hogy a’ történet felfogása e’ féldombormüvekben ke- 
vesbbé viselné a’ kor sz inét, komolyabb, méltóbb, ’s tartósb volna, 
mint a’ színházi hatásdarabok, mellyek csak arra szánvák, hogy 
néhány estet éljenek ’s nem vésetnek márvány ba, mivel a’ röpkeiratokat 
nem Írják gránitra. —  Manuel és Lafayette a' polgári bátorságnak 
fölséges előképei e lő tte , de m ég is némelly polgár azt hiszi, hogy 
e’ bátorság nemcsak úgy jelenik m eg , mint ellenszegülés a’ sta
tushatalomnak, és P erier kázm érnak nem csekélyebb igénye van 
e ’ kijelöltetésre. A ’ Jour, des IJébats a’ Bavidféle műben párt-össze
állítást (költeményt) lát, de magát a’ Pantheont is párti emlékműnek 
tekinti, melly mindig az volt, mindig az is marad. A’ zendülés pom - 
pávai tette benne le Voltaire és Rousseau hamvait, a’ császárság 
benne tem eté el tanácsnokit, a’ restauratio végre ismét a’ vallásnak 
szánta azt. Habár most a’ keresztet a’ kúpra ismét fölállítanák is, a’ 
féldombormüveket pedig a’széni Írásból vennék ’s tennék a’ szabadság 
és törvény képei helyébe, m ég is csak m eg volna az egyház szent
ségtelenítve. A ’ féldombormüveket csak leplezzék le Isten hírével, 
íg y  a’ Jour, des Débats. A’ Gazette de France ellenben azt mondja: 
„M ost egy elfödött képünk van Paris közepett. Nem rósz gúny az 
ama’ különös rendszerre, melly kormányoz bennünket, ’s melly ab
ban áll, hogy a’ zendülést fentartják, de a’ lehetségig elfátyolozva.“

Lyndhurst lord Parisban egybe kelt a’ hires Lewis Goldsmith 
leányával. Goldsmith szerzője a’ „Napoleon kabinetje titkos tö rté 
neteinek“ és „Francziaország statistikájának.“  M egáldatásuk az angol 
követség kápolnájában történt Lusam be angol püspök által.

R othschild , ujabb hir sze rin t, nem F errié reb en , hanem 
Laftitte utczábani palotájában, vendéglendi m eg az Orleans hgi 
párt. Az ünnepély olly pazarfényü leend, minőt élő ember m ég soha 
nem láta. A’most Parisban tartózkodó Y oussouf-B ey, spahik parancs
noka, kérdeztetvén : mi tetszik neki leginkább Francziaországban ? 
ezt feleié ; ,,A’ ném berek’shangászat.“ — Némberekrüli eszméinkkel 
azonban nem tud m egbarátkozni, ’s Afrika e’ pontbani szökésit igen 
helyesen vádé, mondván: „Önök vádolnak minket, hogy a* némbe- 
reket pénzen vásároljuk. E ’ tekintetben mi mégis műveltebbek vagyunk 
mint Önök, mert Önöknél a’ hölgyek vásárolják férjeiket. Midőn mi 
házasodunk, bizonyos pénzmennyiséget szoktunk letenni, mi bizo
nyítja , hogy legalább valamire böcsüljük a’ választott hölgyet. F ran 
cziaországban pedig a’ nő hoz pénzt azon fé rjé rt, kit kapni szeren
csés volt. Önök tehát többre becsülik magukat hitveseiknél. Az 
Önök műveltsége valóban igen furcsa!“ — Mit felelhetünk erre?  —

Lyonból Írják, hogy az ottani ipar nagy veszélyben forog, 
’s tetem es vásárhelyet vesztend Belgiumban, hol bizonyos D uyster 
selyem gyárt állított, melly mind azon munkafajt készíti, mellyek ed
dig Lyonból hozattak, ’s készítményeit Brusselben, igen m egked
velték. Eddig a’ gyárban csak 5 0  bordaszék v. eszváta dolgozik* 
de mint mondják 6 0 0 ra  fog szaporítta tn i, ’s ennyi szám elég az e- 
gész belgiumi szükség-födésre.

A’ nyilványos oktatási minister határozat* »«érint azon nyil- 
ványos könyvtárak egyike, mellyek, az úgy nevezett quartier latin
ben vannak , (hol a ’ tudom, egyetem  van) estve tizenegy óráig nyit
va maradand, ’s télen által fülve leend. A’ st. Genevieve könyv
t á r , mellyet a’ tanulók legsűrűbben szoktak látogatni, ’s mellynek 
számos szem élysége már gyakran okot nyújtott a’ kamrában szóvi
tára, látszik e’ végre kitüzöttnek. A’ minister egyszersmind felszólít
ja a’ m egye ispánjait, hogy az i8 3 3 k i  novemberben küldött körle
vélre szoros tudósítást nyújtsanak be a’ m egyéikben leró  könyvtá
rakról. —

Paris város jelenleg a’ P ere  Laehaise sirkertben több ne
vezetes személy sírkövét kijavíttatja. Többi közt la Fontaine ’s Mo- 
liére , Heloise ’s Abelardéit.

M ontholon gr. tábornok, ki I8 1 5 b e n  Napóleont sz. I lo 
nába követé ’s annak halála után 1821 ben Francziaországba visszatért, 
de csak 183Cban ry e ré  vissza előbbi rangját, most 181 5 től 1831 ig 
ki nem fizetett zsoldját követeli, s mivel a ^administer elutasító ót, 
a’ statustanácshoz folyamodók. A ’ franczia katonai törvények szerint, 
minden tiszt elveszti fizetését külföldön tartózkodta idejére ; de Mon
tholon gr. azt állítja, hogy ó, a’ császárnál szolgálván, nem tekint
hető külföldön lartózkodottnak.
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Parisban társulat alakult, mellénél mindent kaphat az ember, 

o*ak azon pénzt nem , mellyel annak részvényiért költe.
N É M E T O R S Z Á G .

Említettük, hogy a’ hannoverai újság engesztelő fölvilágo- 
sításokat közle a’ július 5iki rendeletről. Az Alig. Z tg  e tekintet
ben következő czikket közöl: „ A’ hannoverai lap által a jul. ödiki 
rendeletről közlőit félhivatalos fölvilágitások az élénkké vált vitatá
soknak e’ kérdésről más alapot adnak. Olly nagy volt t. i. az érdek, 
mellyet Németország valamennyi részeiben adának a’ rokon törzsök 
ezen ügyének, hogy mi egész halmaz czikkel biiunk, mellyeket 
publicisták, törvénytudók és statusferíiak küldözenek hozzánk, s 
mellyeket mi már mind félre teszünk, mennyiben azok csak az eddig 
meglehetősen megoldott pontokat illeték. A’ rendelés főleg azon 
kérdésre adott alkalmat: Valljon az 183,‘iiki statusalap-törvény az 
által egyoldalúan van é eitörlesztve ? A’ hannoverai lap felhatalma
zottnak nevezé magát ellenkezőt Állítani ; egyszersmind hasonló 
fölhatalmazással toldja hozzá: „világosabb jogtalanság nélkül“ a’ren
delésben „mégcsak tettdolgi felfüggesztését sem kereshetni a’ sta- 
tusalap-törvénynek ; eddigelé minden csak a’ vizsgálatra szorul. Egy 
másik czikkben , melly ünnepélyes bévezetéssel a’ nép minden pró
bát kiállolt hűségére, ’s a’ hannoverai fejdelemház-részről annak m eg
felelő „rendülhetlen jogosságára“ emlékeztet, azt jelenti a’ hannove
rai lap , melly e’ tekintetben csak mint hivatalos orgánum szólhat, 
hogy „kevés hónap múlva ismét össze fog hivatni az elhalasztott 
általányos országgyűlés, ’s nem kétkedhetni, hogy azután kölcsö
nös nyíltság és viszonyos bizodalom elegendő lesz a’ törvényes for
mákban a’ király és ország között olly szükséges egyetértésnek 
eszközlésére.“ E ’ szavakat félre nem magyarázhatni, ’s pedig annál 
kevésbbé, minthogy hozzá tétetik nyilványosan : „ M ié ’ szerint a’jog 
alapján szabad értesítés’s bizalomteljes egyesülés által létre jövend, 
azt helyeslendi az ország, javalandják az egykoruak, ’s tisztelve i- 
lélendi az utóvilág. Ezért ’s majd kizárólag csak ezért ’s e’ körül 
folyt az eddigi politikai jogos vitázat ; ’s most , miután e’ fölvilági
tások abban teljes jelentésű határkövet képeznek, csak néhány sz ó 
val szándékunk arra visszapillantani. Ama’ többrendü tiszteletre méltó 
közlés, mellyeket Hannoveréből magából minden oldalrólkaplunk,elég
gé bizonyítják,hogy ott a’ saját alaptörvény életkérdését benső részvét
tel, határzott érzelem m el,’s olly világossággal hányták megmind sze
mélyek , mind viszonyok ügyében , millyet külföldön híjában keres
tek volna. A ’ német sajtó nagy része a’ rendelés ellen nyilatkozott. 
A ’ hannoverai alkotmány-jog állandósága ellen a’ „hannoverai status - 
lapokat“ kivevén , a’ német sajtóban egyetlen alaposan gyámított i- 
télétet olvastunk : az uj w ürzburgi lapban. A’ czikk jog ism erettel, 
ügyes nyelvvel, ’s meglehetős nyugalommal vala Írva, ámbár a’ 
szerző nem vala óvakodó gyanúsításokat szőni közbe a’ máskép 
gondolkodók ellen, ’s az álarczok alatt férfiakat keresni, kik ott 
nem valónak. A’ berlini politikai Wochenblatt is ineghíttnak lát
sszék szózatot adni ez ügyben, de csak néhány észrevételre 
szoritkozék. E gy  nagyobb czikke azonban e’ czim a la tt : „A z al
kotmányos ügy mathemalikájához,“ azon rem ényét fejezé ki, hogy 
valamennyi mai német rendgyülés egym ásután elkopásra jutand , 
’s azt tanácsold, hogy az ülésidő tehetségig korlátoztassék, ’s a’ 
sajátlagi tanácskozás biztosságokban végeztessék ’s a’ rendek gyűlé
sére egyedül a’ határozások hagyassanak. A’híres Jour. de Franc- 
fort is ada egy sor czikket ’s észrevételt a’ Question du llannovre- 
rül, ’s minden állításában azt tanusitá, hogy a’ történeti iskolának 
hódol; azonban minden történeti adatot úgy összevissza hány t, ’s 
olly hibás előzményeket állíto tt, hogy benne okulás után nyom oz
ni , vagy ellene megczáfolást próbálni egyenlően fölösleges fáradság 
lenne. Az Alig. Z tg  szerkesztősége eleinte többrendü illy történeti 
helytelenséget hozott fö l, mellyeken a’ jour. de Francfort könnyen 
átsurrant, ’s mellyek hamis következtetésekre is vezettek, de a’ 
jour. de Francfort akkor még azt válaszold, hogy itt inkább elvek
ről van szó , mint történeti adatokról. Az elvek vitájába az Alig. 
Z tg  szerkesztősége, mint ollyan, e’ lap alapelvénél fogva nem bocsát- 
kozhalék; de a’ történeti iskola hivének soha nem szabad a’ tö rté
neti tettdolgokat félre hányni ’s így azután elvekből okoskodni. A- 
zonban menjünk rajta tú l, minthogy azon mindenkép megnyugtató, 
’s minden oldalról hálával fogadott bizonyítások, mellyek adására 
a’ hannoverai lap fölhatalmaztalék, az itt fenforgó jogviszonyéul sem 
mi kétséget sem hagy.“

Wunsiedelben egyesület létesült, Jean Raulnak, ki ott szü
letők, emléket állítandó. Az emlék a’ költő háza előtt gránit kocz- 
kán érczbül öntendő szobrábul álland. Ez iránti nyilatkoztában az 
egyesület ezt mondja: ,,A ’ külföld ’s haza művészei fölszóliltatnak, vé
leményt adni e’ mű alkotása irán t, mellyel a’ költő házában inée 
pedig azon szobában, hol születők, muzeum leend kapcsolatban 
Jean Paul irományéval és személyességit érdeklő maradványokkal a’ 
látogató idegeneknek élvezetet nyújtandó. Ugyanott könyv álland nyíl
tan az adakozók nevei ’s az elhunyt költőt tisztelő látogatók érzel
mei fölvételire. Jean Paul közel ’s távol baráti már nevezetes pénz 
mennyiséggel járultak e’ vállalat sükeresítésihez, mit Wunsiedel kö
szönettel fogadott, minthogy saját erejébül fölállítni nem képes az
em léket, bármilly büszkén ohajtna hálaáldozalot nyújthatni az eeész 
nemet nemmel neveben ft (Jicsoült Költőnek..**

Szerkeszti II e I m e e % y.

Vliessingenben jul. 28án re g g e l, azon rendkívüli tünemény 
vala látható, hogy a’ tenger, miután legnagyobb magosságát elére 
’s ismét mintegy 50  hüvelyknyire apadt, újra áradni kezde, ’s csak
nem előbbi magosságára juta. E gy óranegyed alatt ez négy—.ötször 
tö rtén t, azonban kisebb mértékben , ’s csak 12±  órakor apadt sza
bályosan a’ viz. Földingás nem vala érezhető , *s a’ légmérő sem
mi rendkívülit nem mutatott. A’ tenger egyébiránt egészen csöndes 
volt.

O R O S Z O R S Z Á G .
Teheránból érkezett persa lapok szerint, három ottan tartott 

nagy ünnepélykor, a’ schah udvara nagyainak nevezetes ajándékokat 
nyujta, ’s pénzzel úgy m egtölté e ’ szerencsétlenek zsebeit, hogy ar- 
czuk örömtül sugárzók. Szünetlen alattvalóji szerencséje ’s csön
dérül gondolkozván a’ schah, szigorúan rendelé, hogy minden 
p o r t , személytekintet nélkül, egyenlő törvények szerint ítéljenek 
m eg a’ bírák.

Oremburgból egy levél julius 3ról bőven tudósit a’ korona- 
örökös ottani jelenlétéről. Az ő magosságának bemutatott szemé
lyek közt két kirgiz szultán is volt. Érdekes vala egy lóverseny, 
mellyet egy baskír ünnep előze m e g , ’s m ellyre ölven lovat 
vágtak le , ’s azok húsa 6 0 0  nagy tálban adatott föl. A’ baskirok 
a’ koronaörökösnek egy facsészében kenyér és só h e ly e tt, mint
hogy kenyerök nincsen, kumiszt nyújtottak, (részegítő ital ló tej
ből.) A’ lóversenykor előbb 3 5 ,  azután 4 5 ,  megint 1 0 5  ló fu-. 
tolt versenyt, végre 10  teve. Gazdagon fölszerszámzott tevék ’sió- 
vak voltak az első dijak. Ezekre népvigalmak következtek , mellyek 
alkalmikor egy kirgiz scamare (pap) mindenféle m esterséget m uto
g a to tt; eleven kígyókat fogott fogai közé ’s a’ t.“ 

A M E R I K A .
Jul. 17kén Ujyorkból indult „A nglia“ nevű rakhajó félmil

lió dollár készpénzt hoza Londonba. A’ londoni bukások eleintenem  
kedvezően hatottak azujyorki pénzvásárra, de később élénkült az is
mét. Valamennyi papiros följebb szökkent árban ’s pénzt már most 
sokkal könnyebb kapni, száztól hat a’ közönséges kamatláb egy 
évre, bankjegyekre adott kölcsönöknél. A’ városokbul sok készpénz 
lódult Ujyorkba. Az egyesült statusok bankja folyvást vásárol pa
mutot Angliába hajóra szállitandót, ottani kötelezésinek födözésire. 
Az amerikaiak igen elkeserültek néhány angol lap azon állításán, 
hogy ők angol hitelezőjiket kielégittetlen hagyják ; ’s most igen is 
bizonyítják, hogy mindent megfizetnek, mihelyt az erre szolgáló esz
közöket a’ jövő aratás kezökbe szolgáltatandja. —  Philadelphiából 
jul. 8 ról jött hírek szerint uj ellenségeskedéstől tartanak az indiánokkal 
Floridában. A’ seminolok egy hadi tanácsban a’ Monroe tó m ellett 
néhány főnökeik által Jessup amerikai tábornokkal kötött szerződést 
megsemmílették , Miscanopyt az aláírás miatt halálra ítélték ’s azon
nal darabokra konczolták, barátit pedig Tiger T ailt, (Tigris farkot) 
Cioudot (felhőt) Alligátort (krokodilt) és Wild-Catot (vadmacskát) 
kik mindnyájan tapasztalt harczosak, letették,’s képteleneknek nyilvá- 
nyílották parancsnokság-viselésre. Úgy hiszik, Florida ismét ki lesz 
tűzve a’ háború Ínségeinek e’ vadakkal, kik már több pamut- ’s e- 
gyéb ültetvényt elpusztítottak. — Maine kormányzója felszólítá a’ 
katonaságot, hogy készen legyenek Maine status határiról az „an
gol megtáinodást“ visszaverni. Mint tudjuk, itt az isméretes határvil
longásról van szó uj Braunschweig és az egyesült statusok közt.
__ Az egyesületi statusokból Texasba költözés tetemesen szaporodott
azutóbbi pénz- s kereskedési zavarok miatt. E’ respublicát Mexico- 
tól már most egészen függetlennek tekinthetni, mivel a’ mexicoi se
reg a’ határon egészen feloszlott, ’s Rustamentének elég dolga 
magát csak a’ lázadók ellen bátorságba helyzeni. Azonban Texas a’ 
polgáritásban igen előre halad; már országutakat ’s posta-közlése
ket kezdenek létre hozni. —

A’ buenosayresi Gazeta M ercaitil május 22rö\ a’ külügyi 
ministertöl tudósítást közöl, mellynek következtében az argentínai 
resp u b lic a  Santacruz ellen többrendü sérelem  miatt háborút üzent. —

Yalparaisoi hirek szerint, apr. 9 rö l, Chili ’s P eru  közt a’ 
háború folyvást tart. Valparaisoban Blanco admiral parancsi alatt 
3 ez er főnyi hadszállitványt készitének , melly azonban a’ czélba vett 
terv sükeresítésire elégtelen. Peruban a’nép legderekabb része San- 
ta-Cruzhoz csatlakozók , ki komolyan látszék az ország szilárd ’s 
erőteljes rendezésiről gondolkozni. Ellene volt az említett szállít- 
vány indulandó, az éjszaki megyékben partra szálló szándékkal; 
azonban igen kétlik, hogy sükerrel föntarthassa m ag á t, Santa-Cruz 
hadgyakorlott ’s jól rendezett harczosi ellen.

E  L E  G Y  H  I R.
Luigi Persico hires szobrászt, ki a’ washingtoni tanácsház 

gyönyörű szobrait készité, a’ nápolyi kormány Columbus nagy 
vilá«fölfedező szobra készítésivel tiszteié meg.

Hir sze rin t, a’ brüssel - antwerpi vasutat légszeszszel szán
dék világitn i, hogy éjjel is lehessen rajta az utazást folytatni.
G A B O N A Á R  : august 22‘lik. Tiszta búza 76 2 / 3  — 66 2 / 3  — 56- 2 /3 -  Két

szeres 51 l é S  — 46 2 /3 -  Rozs 38 2/3 — 36- — 33 i/3- Árpa 25 i / 3  _  
18 2 /3 -  Zab 18 2 / 3  — 18 — 16- Kukoricza 53 l / 3 -  

P É N Z R E  L E T :  Bécs, aug. 19011. 5 pCtcs slat. köt. 105 l /2  5 4 pCtcs 100 l /3 í  
3 pCtcs 77 7 /16  5 lS21'ki 100 Host kölcsön 143 3 10- 

D U N A V I Z - Á L L Á S :  Augustus 20dikán: 7' 3" 0-'" 21<liken : 7' 2" 6'"  22<tikcn 
7/ 4« 2ßdikan: 7' 6'' 0'"
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P e s t »

szom b at, aug. 2 0 . JELENKOR. j&3*. 
(iS. s z á m .

F O G L A L A T :  Magyar- és Enlélyorazág (nyugalmazás ’s előléptetések; két rendbeli felszólítás; nemzeti játékszínünk megnyitási ünnepelje , gjöngjösi Szőrben} i- 
ünnep; budai ünnepély; különféle : gőzösink szeptemberi pályája; Fried jótékonysága ; pesti elóvásár ; fiumei tudósítás egy angol utazóról; ni. tud. társ., borisin. 
egy.) Spanyolország (cortesi munkálatok országviszony; Madrid állapotja; hadi hírek: Segovia meghódol a’ carlosiaknak; d. Carlos iránya; a’ christinői 
hadvezérek restelkedése , hanyagsága ’s a* t.) Anglia (a’ dublini választás síikére ’s a’ t.) Francziaország. Olaszország (a’ szardíniái és spanyol kormány közti 
villongások; Cataniában v issza á llta ’ csend, ’s a’ t.) Németország. Schweiz (indulatos bosszuállás) Amerika. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A R -  és E R D É L Y  O R S Z Á G .
Ö cs. kir. fölsége f. é. jul. iO iki határozatában Schmidt 

G yörgy , gyakorlati földmérés ’s vízépítés nyilványos tanítóját a’ 
m. tud. egyetem nél, ’s a’ bölcselkedési kar proseniorát, eddigi díja 
ineghagylával nyugalmazni, ’s az eként m egürült tanitószékre f. 
é. nov. 16ra csódülethírdetést rendelni méltóztalott.

A’ m. kir. udv. kamra Josefi lgnácz ungvári sóm ázsam es- 
te rt, saját kertére ugyanazzá M iskolczra; helyébe Andrássy Ká
ro ly  nádszegi m ázsást; ’s helyette Rögehold Fülöp komáromi díj
talan sóhivatali gyakornokot; Veidl Károly újmezei (Neufeld) 3 0 - 
adost fölöstöni (Fürstenfeld) 30ad- e llenő rré , ’s helyére Vinkovich 
Lajos fölöstöni ellenőrt alkalmazó.

Következő két hivatalos közleményt vevénk a’ magy. t. tud. 
társ. titoknokátul:

A z  1837iki D r á m a b i r ó s á g h o z .  —  E lég ideje lévén 
a’ drámabirósógnak vidéki tagjaitól is választ kapni , azon figyel
m eztetésre ’s tulajdonképi fölszólitásra, mellyet „több igazságba
rá t“ aláírással f. h. 6ikán intéztünk hozzá, ismétlőleg fölszólítjuk, 
hogy az iránt: valljon az academiai tagtársuk HorváthCzyrill által ön
kezűleg leirt Kuthen - 1 a’ szerző tulajdon kéziratának ismeri- e 
’s tőle e’ darabra vonatkozólag irt levelet kapott e ,  ’s m ég egy pár 
darabnak íróját —  a’ közhír szerint —  tu d ja-e?  hírlapjaink vala
m elyikének legközelebbi számában őszintén nyilatkozzék ; magárul 
így  a’ vétkességi gyanút elhárítandó, melly ő t, további hallgatása 
esetében , mulhatlanul bélyegezni fogja. Egyszersmind újólag ’s 
o k l  e v é 1 s z e  r ű l e g  t an u s it ha  t ó a l a p o s  o k b u 1 figyelmez
tetjük a’ közelebbi tudós társasági nagy gyű lést, hogy a’ jutalom- 
kéziratokkal beküldetni szokott pecsétes levélkékről szóló rendsza
bály t, a’ j e l e n  é v b e l i e k r e  i s  ki  t é r  j e d  ő 1 e g , ollyképen m ó
dosítani méltóztassék, hogy azok ne tüstint égettessenek el a’ szo
kott m ódon; hanem csak bizonyos idő múlva, melly közben az azok- 
bul visszakivántakat a’ titoknok ú g y , mint azok neki kezéhez ju 
tottak, visszaadni köteleztessék.—  Pest, nyárutó iW ik án l8 3 7 . M u n 
k á c s y  J á n o s ;  S t a n c s i c s  M i h á l y ;  K u n o s s  E n d r e ;  
K o v a c s ó c z y  M i h á l y ;  F r a n k e n b u r g  A d o l f .

F e l s z ó l í t á s  a z  I8 3 7 ik i D r á  m a b i r ó s á g ’ v á d l ó i 
h o z . —  Alfélé felszólítást és vallatást, miilyen a’ Rajzolatok’ 11 dik 
számában és most fentebb megjelent, nem tartanánk válaszra méltónak 
’s az igazság mind elhallgatott, mind m egnevezett barátait ollyan férfi
aknak, hogy akármi telteinkért is nekik számadással tartozzunk; 
azonban mivel kétszeri felszólítások a’ m. academiai drámabiráló 
küldöttséget akarja gyanúval illetni, felelet gyanánt felszólítjuk őket, 
hogy ajánlkozásokhoz képest eredeti és csalhatatlan okleveleikkel 
minden tétovázás nélkül előállni ne késsenek ; különben mint véle
ményzavarókat ’s rágalom költőket, általadjuk őket a’ közönség íté
letének. P e s t ,  aug. 18. 1 8 3 7 . A’ m. academiai drámabiráló kül
döttség’ helybeli tagjai: S c h e d i u s  L a j o s ,  m. k.,; F á y  A n d 
r á s ,  m. k . ; B a j z a  J ó z s e f ,  m. k. ; V ö r ö s m a r t y  M i 
h á l y ,  m. k.

Nemzeti játékszínünk f. h. 22 én  csakugyan megnyílt. M ég 
pár nappal a’ megnyitás előtt is sokan kétkedőnek annak lehetősé
gerü l, annál kellemesben meglepők valának tehát a’ megnyitási napon 
már jókor reggel kiragaszlott igen csinos Congreve-nyomatu diszes 
játékszíni ezédulák, mellyek előtt sűrű csoportokban óllonga ném ber, 
férfi, ö reg , ifjú, ’s mindenek arczán öröm sugár ragyoga e’nemzeti 
nagy óhajtás szerencsés sükerültén. Délután 3  órakor m ár százan
ként csoportozva seregle a’ színházhoz a’ töm érdek sokaság, ’s a’ 
megnyitás pillanatában (6 órakor) egyszerre elfoglala minden helyet 
a’ berohanó közönség, melly a’ legnagyobb üledéket zavaratlanul 
fentartá, egész játék alatt; noha csak 10^  órakor végződék az előadás 
’s  a’ karzat majd leszakadt a’ sokaság iszonyú súlya alatt. „Á rpád 
ébredése“ előjálék \ örösm artytól nyitó meg játékszínünket, mit 
aztán m agyar táncz ’s Belizár szomorujáték követe. —  Szivemeló 
öröm  vala igy telve látni e’ hasznos uj intézetünket, ’s mindenki 
keble m élyébül sóhajtó: „Legyen mindenkor igy'.“

I  G y ö n g y ö s ,  aug. 23án. Nem rég  fölvirult Casino-egye- 
sületönk Széchenyi István gr. mellképét a’ casinoi olvasó szobában 
fölfüggesztetni rendelte. Folyó h. 22én este ment véghez fényes 
tánczvigalom kiséretében a ’ tisztelkedési ünnepély, mire illőbb napot 
nem is lehete vá osztani, az lévén a ’ sokadalom előtti kedd, ’s a’ tisztelt 
g ró f névnapi ünnepe másodnapja. Esti Dórakor már tömérdek nép
folyam hullámzó körül a’ casinoi ép ü le te t, mellyen következő á t
v ilág ítok  (Transparente) pompáztak. Középen ugyanis Széchenyi 
m ellképe vala látható illy aláírattál: ,,A ’ nagy hazafi;“ jobb olda
lon a ’ vaskapui szíriek közt egy iramló gőzös, ’s alatta: „Vaskapu 
zarla Dunánk, jő  Széchenyi ’s fölszabadítja, ’s két földrésznek nyit

boldogulásra kaput; balrul a’ budapesti állóhid, “ jobbrul a’ tiszt, 
g ró f katonai ’s irói pályája soknemü jelképei ; alattuk: „ S z ó , to ll, 
tett által ok tatsz’s a ’ t.“ ; végre a’ negyedik osztályzat a’ lóverseny 
ábrázolatát mutatá következő aláirattal: „H ogy a’ m agyar lova ma 
m ár becsesb vagyon, nagy férfiú, ez is csak általad vagyon.“ A* 
tánezterem be illatozó virágok közt lépdelvén a’ vendégek, ott ö röm 
telve függeszték szem eiket Széchenyi gr. csinos arczképére , melly 
csarnok idomú oszlopzat alatt ragyogott, ’s alatta ez átvilágló szavak 
valának olvashatók : ,,A’ nagy hazafi;“ Az egész fölött nemzeti szinü 
szalagról Árpád gőzös mintája függe, ’s a’ tükrökben mintegy úszni 
látszék. Nemzeti hamgmű elzengte után Almásy Károly Heves m e
gyei volt országgyűlési követ ’s je len leg  tiszteleti főjegyző , be
szédet tartván a’ g róf érdem eirül, a’ kép az olvasó szobába viteték, 
hol ezentúl állandón megmaradand, ’s helyén azután Széchenyi szülő
helye Czenk Soprony megyei helység ’s a’ grófi család kastélya 
csinos rajza tűnt elő , ez aláirattal: „Czenk, kis helység bár ;  de 
örök hirt szerze m agának: m ert a’ nagy hazafit, Széchenyit adta 
nekünk.“ Szünóra felé tisztelkedési iratok hullottak alá a’ boltozat 
egy nyiladékából, ’s a’ vigalom reggelig tarta.J)

B u d á n ,  f. h. 24 én  délelőtt a’ vérm ezon ritka ünnepélynek 
valónk tanu ji; Ceccopieri gyalog ezred t. i. harcz- ’s időrongálta 
zászlóji helyett két újat kapván, azok szokott fényes szertartással föl- 
szentelteltek. Az elsőnek keresztanyja vala Maria-Ludovica ő fölsége 
parmai hgasszony, fels. szem élyét viselő Széchenyi István gr. hite
se , ki egyszerű izletteljes nem zeti öltözetben (fekete bársony váll 
’s kontypárta) jelent meg. A’ másodiknak keresztanyja Ersébet fő- 
hgasszony Rajner főhg hitese, ennek fens, képét viselé L ederer b.- 
főhadi kormányzó hitese. Az ezred egy része  nagy négyszögbe kö- 
rité a’ m ező t, másik része pedig hosszú sorban tisztelge a’ mező 
közepén fölállított nagy tábori sátor irányában, melly körül a’ han- 
gász-kar, válogatott hangmüveket játszék. A’ tábornoktest m egér
kezvén, szemlét tartott az ezred fölött. Több jelen-volt főur k ö z t, 
leginkább kitűnt Cziráky Antal gr., Eötvös lgnácz b . , Keglevich Gá
bor gr., Széchenyi István gr.; a’ m ező n ’s várbástyán összesereglett 
nézők számát 5— 6 ezerre  tehetni. •—  A’ tábori pap olasz nyelven rö 
vid de velős tartalmú beszéddel előadó a’ katonaságnak az ünnep ezéí- 
ját, Ocskay Antal baczi püspök ’s m J helytartósági tanácsos pedig a’ 
fényesen diszült sátorban nagy misét monda, és a’ zászlókat meg- 
szentelé. Az áldás után szögeket a’ szentelő püspök, az ezredes, a’ 
keresztanyái képviselőnők ’s jelenvolt fővendégek , utánuk pedig 
az ezred tisztjei verőnek a’ zászlórudba, mit folyvásti álgyurobaj ki
sért. Ennek vége lévén , a’ tábori ügyész lóháton fölolvasá az esküt, 
mit az ezred szórul szóra olaszul utána monda. Szertartás után az e- 
gész ezred elléptetvén a’ gyülekezet eloszlott. Az ünnepélyt pompás 
lakoma koronázó a’ nemzeti Casinoban, mellyben száznál több ven
dég részesült. Az áldomásozás alatt a’ Nádor gőzhajó is több ren 
dű lövéssel tisztelkedett. A’ vérmezőn jelenvoltak közt egy 1 3 — 15 
éves suhancz is találkozék, k i, tudni akarván: hány óra? egy ur 
zsebéből kihuzá az aranyórát, ’s feledékenységbül saját zsebébe du
gó; mivel pedig m ár 10  óra elmúlt ’s neki hihetőleg sietős dolgai 
valának, futni kezde a’ Ráczváros (Tabán) felé, egy katona mind- 
azáltal m ég jókor em lékezteié őt az arany órára , ’s hogy eszm é
letére jőjön ismét, —  a’ várba kisérék a’ szegény feledékenyt. —

A’ „Gazdasági E gyesület“ gyapjuraktárába aug. 1 8 tó l2 4 ig , 
Szirm ay szül. Szulyovszky Teréz, Boronkay Béla, Szirm ay Tamás, 
Nákó ISándor g r .,  W ladár Adóm, Dróskóczy Sám uel, ’s Ujhá^y 
László, összesen 3 7 4 ,2 6 2  font gyapjút szállíttatlak; mellybül ugyan
azon időhatár alatt 9 2 ,9 1 7  font kelt el. —

Sina b. ő cs. kir. fölségélöl engedelmet nyert az általa ja 
vait, sopronyi, bécsújhelyi ’s bádeni vasut-épitésre, melly uj nagy 
vállolat terve minélelőbb megjelenend.

P e s t i  e l ó v á s á r .  Rilkán hajtotlak eladásra kevesebb m a
gyar hízott ökröt (gőblyöt) mint e’ dinnyétlen dinnyevásárra, me t 
alig lehete 9 falkát számlálni, mellyek közül a’ b^csi vevők kettőt 
3 3 5 — 3 4 0  v.forintjával tüstint a’ hét elején megvásárolván, a’ többi
nek is párja 3 3 5 , 3 1 8 ,  ’s 3 1 0  v.forinton elkelt. A’ m agyar gőböly 
tehén-szám sem volt n a g y ; ennek hasonlag sok vevője lévén, pór
ja 1 8 0 —'1 6 0  v.forintjával mind elkelt. Több volt a’ moldvai sőre, m ert 
ennek száma 2 3  falkára m ent, és sokkal drágábban kelt, mint a’ 
m agyarországi, mivel a’ m agyar gőböly elkelte után ez minden 
egyéb hízott marha szűkében , minden versenytárs nélkül ugyszól 
ván egyedárossági czikké vált. Szem betűn őieg erezhetni, kivált e’ 
tömérdek legelőjű nyár ’s igy olcsó hizlalhatásmód u tán , a’ főké
pen dögvász és a’ szaporodó birka okozta honi szarvasmarha fogytát 
hazáméban! A’ g y a p j ú  ára is, váratlanul több külföldi vevő m eg
jelentére növekedni kezde a’ hét e le jén ; kivált az egynyiretü kö-
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zépfinomról bízvást elmondhatni, hogy hét ezüst forinttal Is jobban 
veszik mázsáját, mint a’ mull vásárkor, noha egyébiránt a1 vásár 
kimenetelét még bizton nem tudhatni. Az országszerte igen sza
porodó r e p c z e  is jeles ágát teszi már most a hazai iparnak ’s 
kereskedésnek, kivált Temes és Torontói megyékben sok ezer m egezer 
köblöt raktak hajóra. 8  váltó forintjával szedték az ottan term esz
teni szokott kőrepcze (Steinreps) köblét. Itt a szép fekete szén- 
repczének (Kohlreps) köblét 9 váltó forinton is lizetgetik, ellenben a’ 
gabonának mindenféle bőven termett faja csökken árban, pedig ed- 
digelé csak a’ kisgazdák nyomtathattak valamit; a’ földesuraságoké 
még többnyire asztagban hever vagy kalangyában. A’ tavaszi feke
te repczét is sok helyen fölkapták m ár, noha ez egy két forinttal 
kevesebb becsű, mint az őszi, de mivel az őszi gyakran kivesz, 
ugyanazon táblába kikeletkor nagy biztossággal vetegetik ezt pótlékul.

Gonosz gyújtogatás következtében Krizba helységben (E r
délyben) jul. 3 lé n  18 0  gazda ’s papjok, takarmánya, csűreik ’s is- 
tálóik, hamuvá égtek.

Hazánk nagyobb résziben nyomasztó ínség sanyarta ez év 
kezdetén ’s a’ tavaszi hónapokban a’ szegénységet, mellynek sor
sát azonban több hő keblű tehetősb hazafi vetélkedőkig törekvők 
enyhítni; igy többi közt Éried Dávid szegegyházi izraelita haszon
bérlő, a’ balmazújvárosi ’s hajdú - böszörményi szegénységnek össze
sen 2 8 ,3 6 0  váltó frntnyi értékű gabnát vala szíves oily föltéttel ki
szolgáltatni m agtárából, hogy az érette járó említett pénzmennyi
séget f. é. oetober elsején űzessék l e , kamatul e ’ csaknem egész 
évi tetem es kölcsönért semmit sem követelvén. Nemes tettét buzgón 
hálálja a’ fölsegitett két városi szegénység. —

F. h. 13án délután egy ifjú órás, Kern tudni miért, főlakasz- 
tá m agát, másnap este pedig 0 . K. gróf az ablakon zárgondviseió- 
jére  lő t t , mivel nem akart pénzt adni a’ pazarlónak, de szerencsé
re a’ lövés nem találta őt. —

G ő z ö s i n k jövő septemberben szokott pályáikon követke
ző renddel indulandnak : N á d o r  Bécsbül Pozsonyba ’s P e s tre : ö. 
12. 1 9 .’s 26án ; Pozsonybul P es tre : 6 . 13 . 21). ’s 27én  ; P est
ről Pozsonyba ’s B écsbe: 1. 8 . l ő .  2 2 . ’s 2öén. Á r p á d ,  Bécs- 
bül Pozsonyba ’s P es tre : 3. 10. Í7 .  ’s 2 4 é n ; Pozsonybul Pest
re : 4. 11. 18. ’s 2 ö é n ; Pestről Pozsonyba ’s B écsbe: 6 . 13 . 
20 . ’s 27én. Z r í n y i  Pestrő l Zimonyba ’s Drenkovára: 14- ’s 
2 8 án ; Drenkováru! Zim onyba: 5. ’s Í9 é n ;  Zimonybul P es tre : 7.
’s 2 lén . I F e r e n c z ,  Pestrül Z im onyba’s Drenkovára: 7. ’s 21 - 
én ; Drenkovárul Zim onyba: 1 2 .’s2 6 á n ; Zimonybul Pestre : *A. ’s 
28án. i V r g o ,  Skela-Gladovarul Galaczra : 1 3 ’s 2 ö án ; Galaczrul 
Skela-Gladovára: 4. ’s i9 én . M a r i a  D o r o t h e a  Galaczrul Kon- 
stantinápolyba: 4. ’s 18án; Konstanlinápolybui Galaczra: 13  ’s 
27én . V. F e r d i n a n d ,  Konstanlinápolybui T rapezuntba; 1. íő .  
s 29én. —  A’ f. hónapi magas vízállás mindig kedvező vala gőzö- 
sinkre nézve, a' mostani nagy szárazság okozta apály azonban ’s a’ víz 
medrének előbbi több rendű áradás miatt történt porondosilása su- 
lyosbitni kezdi pályájukat, főleg a’ fel- D unán, mellynek szabályo
zása több Vidra erőmüvet látszik kívánni. A5 közlekedés Pécs ’s Pest 
közt mindazáltal m ég folyvást szakadatlanul fenáll.

F i u m e  aug. 16kán. Sietek közleni egy sajnos eseményt, melly 
tegnapelőtt óta városunkban majd minden nyelvet foglalatoskodtak Egy 
angol ugyanis, mintegy 13 éves fiával utazván, Loekve cu l 'ierzljavo- 
dicza között, mintegy négy mérföldnyire Fűimétől a’ Ludovicea-úlon, 
Zágráb vmegye’ hegyi járásában, kevésben múlt, hogy durva magavi
seletének ’s hatalmaskodásának áldozatja nem lön. G k r a d - r a  érkez
vén ugyanis angolunk, midőn kocsit ’s lovat tüstint nem kapa, felegek
ben fizette ki az ottani állomási hajdúnak, ’s későcskén jött kocsisá
nak a borravalót, ’s még maga a’ falu’ birája sem maradt ment egé
szen az illy nemű kelletlen fizetéstől. L o c k v é r e  jutván, itt kocsisa 
közié a helybeli állomási hajdúval a’ S k r a d o u  történteket, ez te
hát hamar kocsi & lovak után látott, s előállítván azokat, midőn 
a kocsis késlekedteért bocsánatot kérne, az őt nern értő utasunktól mel
lére irányzott ököl-döfésekkel fogadtatott. Megindulván onnan, kocsisát, 
kinek szerencsétlenségére gyöngébb lovai valának, untalan síirgeté 
gyorsabb haladásra, s mivel magát szóval koc-isa’ nyelvén ki nem fe
jezhető, szándékát: ma r s c h ,  m a r s c h ,  ’a hátlökésekkel tévé megfog- 
hatóvá. A kocsis, ki tajtékzásig meghsjtá lovait, e jy  szemközt jövő 
ismerősével közölvén helyzetét, óhajtását jelenté kifáradt ’s izzadt lovai' 
kipihentetesére. A suhancz zablán fogván a’ lovakat megálíítá az u- 
ta z ó t .’a anya- (horvát) nyelvén kezdé annak érlésére adni, hogy a’ lo
vaknak pihenésre van szűkségök, de ez őt nem értvén, a’ kocsiról le
ugrok, s ütlegekkel felelt a lovakat feltartóztatott snharicznak , ki után, 
midón futásnak eredve lármát ülne, angolunk pisztolyt siite, de nem ta
lált ’s felpattanva aztán a’ kocsisülésbe maga hajtá tovább a’ lovakat. De 
nem mecsze haladhatott, mert a’ megfutamlott suhancz és kocsis kia- 
balasikkal embereket csődítének össze. I legjelent többek közt a’ hely
ség bírája is, kit, midőn a’ bőszüli angolhoz, azt csilapitandó, közelít
őé , annak fia szinte pisztolydurraníással köszönte. ".Űrre , ’s a’ ka.’dvil- 
logtatá3ra , mellyel magát védelmező, a’ falingerült parasztcsc’mrt kő
záporral rohanta meg az utazó angolt, ki is midőn e’ zivatar elől hát
rálná, egy kőben megbotolván hányát eaeít, ’s fejére, a’ már több seb
bel bontottra, egy újabb ’s hatalmasba! kapott. Fektében a’ sokaság- 
tól elnyomatván, kezei békóba szorittattak, így a’ közel lakó fő sz. bi- 
ró szállására küldetendő. De ez, szerencséjére I 4én Lockvébe érkezvén, 
ot a íiurnei brittanniai al-consul’ közbenjártára , ki a’ dologról értesit- 
telvén, szinte hétfőn egy sebészszel Lockvéba rándult, szabadon bo
csáttató. Jelenleg fiadul, ki egészen sértetlenül maradt, Fiumében tar
tózkodik, pár nap alatt sebeiből fölüdülendő. Ha ez an^ol úr, kit charak- 
rerére nézve papnak lenni mondanak, utazását kiadandja, abban honunk
ról kétség kívül egy igen érdekes czikkely fog helyt foglalni melly 
felőlünk ismét szomorú fogalmat nyujtand a’ külföldnek; de valljon ide- 
g eu utazók, kik Iranczia vagy Angolországhan így viselnék magokat,

várhatnának e ott gyöngédebb bánásmódot ? Ezen idegen úr műveltsé
ge ’s béketürése felől azonban, a’ mondottak után minden esetre szo
morú képzetünk lehet, minthogy ő a’ skrádi ’s lockvei ütlegeket, ’» 
kétizbeni pisztolysütést az említett fősz. bíró előtt maga sem tagadá. A’ 
dolgot nehezítő körülmény az lehete, hogy ezen angol úr, tulajdon ko
csija nem leven, állomásról-állomásra parasztkocsin útazott, ’s azért az 
egyQ§7 ü « a’ külfényre mindig olly sokat adó parasztoktól inkább másnak, 
mintsem urnák tartatott; azon felül a’ nyelvet sem tudván ütlegekkel 
akarta magát érthetővé tenni, talán mert valamely külföldi’ utazásában 
olvasó, hogy nálunk minden paraszt rabszolga, kit mint a’jamaikai nég
ereket ütlegekkel kell szolgálatra hevitni?! Szerfölött sajnálhatni, hogy 
F dolog így történt, ’s óhajtható lenne annak meg nem történtté tétele; 
de ez hatalmunkban nem levéli, kívánatos legalább, azt a’ külfölddel is 
úgy tudatni, mint az valóban megtörtént; nehogy az egésznek terhe 
ismét teljesen szegény honunkra nehezüljön! — Julius[multával kellemes 
nyári időjárásunk is elmúlt. Aug. eleje óta esőnk nem volt; ’s azért a’ 
hőség nálunk felette nyomasztó , melly ha így marad, lakosúik ismét i- 
gen jó bort fognak szűrni. A’ hosszacskábban tartó hőség’ daczára, hála 
a’ Mindenhatónak, nálunk semmi súlyosb nyavalya nem uralkodik.

magyar  t u d ó s  t á r s a s á g ’ költségén megjelent: 1) Fabini János’ 
találmánya a’ szembetegségekről. A’ második javított kiadás után fordí
totta Vajnócz János. Dudán, a’ m. kir. egyetem’ hetüivel. n. őréiben 
VI és 332 lap; csinos borítékba kötve Ifi.  36 kr. cp. — 2) Eredeti já
tékszín. Kiadja a’ in. t. t. 7id. kötet: Ekebontó Borbála, ezomeruj s- 
ték 4. felv. Irta Tóth Lőrincz ni. t. t. 1. lag Budán, a’ m. kir. egyetem’ 
betűivel, n. 12rétben 130 lap; színes borítékba kötve 36 kr. cp. Kaphatók, 
a’ társaság’ minden egyéb czikkelyeivel, Eggenberger József academiai 
könyvárusnál, ’s a'.tala minden hiteles könyvkereskedőnél az o szag
ban. Pesten , augustus’ 26 1837. D. Ge b é d é i  F ere  n ez titoknak.

A’ m a g y a r  B o r  i s m e r t e t ő  E g y e s ü l e t ’ közgyűlése Sep
tember £kán fog tartatni, mell}re az Egyesület tagjai meglihútnak.

8  P A K  Y 0  L 0  It S Z Á G 
A’ cortesgyülés, ama’ szorongató körülmény daczára i s , 

melly a’ tartomónybeli függetlenségi nyilatkozások ’s a’ carlosiak 
Madridhoz közelgése miatt ered , folyvást egyházi dolgokkal bibelő-, 
dik, ’s jesuiták és jansenisták módjára olly vallástudományi dolgok 
elintézésivel foglalkozik, mellyekbül a’ nem zetre, jelen viszonyai 
közt semmi j ó , semmi üdvös nem háramolhatik. Ez Hyzantz vég
napjaira em lékeztet; ’s valóban nem tudja az ember, e’törvényhozó 
test vakságát nevesse é inkább vagy megátalkodott gőgjét, V biz
tosság által cortes ebbe terjesztett javaslat 6 ik czikke igy szól: „A* 
püspökök, azonkívül, hogy illető egyházm egyéjükben mind fölol- 
dozást, mind pedig az egyházi rendelet szerinti fölmentést gyako
rolhatnak, a’ házasságbeli fölm entéseknél, a’ kormány fölhatalma
zása vagy m egegyezése szerint bánjanak.“ E ’ czikknek m ég Saneho 
is ellene szegült, mivel úgymond e’ tárgy nem a’cortes, hanem egy- 
házgyülés v. zsinat ebbe tartozik. Az igazságminister ellenben azt 
vitaié, hogy a’püspököknek, egyházi dolgaik teljesítése körül, semmi 
külső hatalomtul nem kell függniük, melly még fölül rá ellensége 
is a' spanyol nemzeti ügynek. F. h. i jé n  szavazásra akarák a’ tár
gyat bocsálni, de nem volt jelen elég számú tag. Ugyan az történt 
2 ikán is; melly alkolomuial Olozaga különösen azt nyilatkoztaié, 
hogy ő és barátai azért távoztak e l, m ert lélekismeretük nem en- 
gedé meg nekik ama’ czikk fölött szavazni. V égre 3ikán nagy szó
többséggel lön elfogadva. E gy óranegyedi vita után niegállapiíák a ’ 
követségi ilélószék, a’ lovagrend, a’ keresztbulla ’s a’ t. eltörlesz- 
tésitis. Híjában erősité Tarancon, hogy a’ követségi itélőszék egyetlen 
jól rendezett bíróság egész Spanyolországban, melly a’ pápai ha
talom terjedésit gáto lá , ’s ennélfogva kipótolhatlan maradand. Gon
zalez Alonso azt válaszold, hogy a’ biztosság e’ javaslatot viszsza 
nem veendi, habár miatta az ország tönkre jutna is. 4 ikén minden 
ünnep eltörlesztését határozd a’ cortesgyülés, hatot kivéve, ’s minden 
|Uás —  úgy nevezett misés napot is ,  olly módosítással, hogy azo
kon dolgozhatnak ugyan a’ hívek, de misét hallgatni kötelesek. Mi Ily 
időszerű intézkedés! Ez ugyancsak véget fog majd vetni a’ polgár
háborúnak 1 —  Nem nevetséges dolog e a’ nép vallásos érzelmein ’s 
lélekismereti szabadságán uralkodni akarni, parancsolván az t: m en
jenek e m isére vagy ne.

Madridi levél f. h. 7rül következőleg rajzolja a’ főváros vi
szonyait : „Tegraap este mintegy 2 0  legnagyobb befolyású néppár
ti férfiú indult innen Aspirez osztálynokhoz Fonda de la Trinidad
ba, őt Santiago Mendez Vigo vezérrel együtt a’ királyné ellen tá- 
modásra birandók. E’ lépés hihetőleg sükerülend , m ert k t az e l
mék szintúgy föl vannak ingerülve, mint egy év előtt, midőn <Que- 
sada (a’ la gratijai zendülés következtében) meggyilkoltaték. —  A’ 
nem zetőrség fegyverben áll , a’ hátramaradt csekély katonasággal 
együtt. A’ cortes és kormány közt meghasonlás uralkodik; szóval 
minden elveszte eszét. Az ostromállapot ki van hirdetve, ’s a’ biz
tosságok hivataíkCreikbe iktatvák. A’ követek közül némellyek a’ 
m inisterség elbocsátatását sürgetik , mások ellenben maradását szo r
galm azzák; egy harmadik párt pedig kormányzóságot akar kmeveztet- 
ni, ’s erőbe léptetni a’ harczi törvényt, mi szerint Buerens, Oraa, 
E sp a rte ro , Escalera és Alcala Madridba idéztetvén , 2 4  óra múlva 
megpöröllrtíssék. ’S e’ zűrzavar nem a’ carlosiak rovására történik, 
kiket itt csak gúnyolnak , hanem a’ gyökösdiekére (radicalokéra), 
kik három nap alatt mindent íorrongásba hoztak s minden elmet 
meghódítottak. R ebesgetik , hogy valainenyi m inistert elbocsátanak, 
’s hogy a’ királyné mindenkép el akarja hagyni Spanyolországot. E’ 
kívánsága m ár múlt évi aug. 13án is volt la Granjában; s hahi an-  
cziaország határi nem tovább, csak tíz lieunyire volnának, bizonyosan 
m ég ma elindulna: így azonban senki sem képes öt a’ fenyegető 
veszélytől megóni. —  Milly szerencsétlen nemzet vagyunk mi !**
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A’ Zariateguy ’s Guergue vezérlete alatti carlospártiak, mint 

uéinelly bizonytalan tudósítások elóre rebesgeték, megjelentek S e
govia ’s Ildefonso kapui elő tt, mellyek lakosi, a’ segoviai politi
kai intézőnek a’ hadministerhez utasított nyilatkozta szerint elszánt 
védelemre határozák magukat. E ’ hírnek Madridba juttakor tüstint 
csapatokat kőidének az e llenségre; a’ rém ület azonban ’s aggoda
lom , mit e’ körülmény okoza, leirhatlan. De még inkább neveié ezt 
í^ariateguynak vakmerősége, mi szerint ez a’ ministerelnököt, egy hoz
zá intézett levélben fölszólítja, hogy neki 3 0  ezer alafát (ttationen) 
küldjön, V. Károly király haragjával fenyegetőzvén, s a’ közcsend 
Iránt felelőssé tevén őt. Az aggódás határtalan; a’ föllengősdiek a- 
zonban nevetik e’ körülményt. Ök bizonyoson hatalom-foglalásra ké
szülnek , mihelyt a’ carlosiak Madrid falait megközelítik. A’ minis- 
tertanács 7 órakor ült össze a’ kir. palotában, ’s mintegy 10 óráig 
maradt együtt este. —  A’ közben a’ leggonoszabb hirek terjedeztek ; 
többi közt, hogy a’ lázongók Segoviát már elfoglalók, o t , állító
lag, negyven álgyu birtokába jutottak, ’s miután nagy mennyiségű 
pénzt kizsaroltak, ’s több előkelő személyt hurczoltak magokkal 
tuszul (kezesül); la Granja feléirányzák menetüket. Mondák továb
b á , ’s ez volt a’ legsujtóbb h ir, hogy a’ ministerek e g y e té r tő ig  
ü’ királynéval ostromállapotba akarók helyezni M adridot, továbbá 
minden hírlapi r.yilványitásokat fölfüggeszteni, ’s állandó hadbiztos- 
nágot nevezni ki olly utasítással, hogy mindenki pörbe voriassék, 
ki zendítő vagy a’ carlospártiaknak kedvező hirt m erész hirdetni. 
Mind e’ hir valóságán —  igy ir folyó h. 6 rul egy madridi levelező —  
ma már senki sem kétkedik; de mind e’ mellett sem volna mit re t
tegni a’ fővárosiak hanyagsága következtében, ha csupán a’ carlo- 
eiak mozgalma fenyegetné városunkat, de a’ föllengősdiek is nyugta
lankodnak. Catalonia mór leveté álarczót ’s nyilványos elleneskedésbe 
bocsátkozék a’ kormánnyal. Éhez já ru l, hogy Calatrava ’s Mendi- 
zabal, ki ministeri tározójához életénél jobban ragaszkodik, kimond
hatom haragra lobbantak. —  A ’ cataloniai hirhez hasonló tudósítást 
vön ma a’ kormány Sevillára nézve is ,  mellynek főkapitánya, a’ ca- 
dixi hatóságokkal eg y e té rtő leg , tartomány-védelmi ürügy alatt 5 
ezer gyalogságot, ’s 2 0 0  lovat rendelt kiállitni. M. h. 2 bikán kö
veteket küldének Granadába, kik e’ tartom ány főkapitányát Sevilla 
és Cadix szövetségébe vonják. —  V ilik  Ferdinand halála óta leg- 
veszélyesb hónap voll a’ ministerségre nézve augusztus ; 18o3iki au
gusztusban buktatók meg a’ junták T orreno t; I8 3 6 k i aug-ban pe
dig Is tu riz t; ’s most ismét augusztusban ássák a’ v e rm e t, melly 
Calatrava m inislerségét elnyeléssel fenyegeti.

Telegraphi sürgönyök szerint bizonyos az, hogy a’ Bouron 
átköltözött carlospárti hadosztály f. h. 4ikén Fegoviát megszálló , 
melly m ég azon éjszakán meghódolt neki; nem várván be a’ neki 
segítségül érkezett ó-castiliai főkapitányt, Santiago Mendez Yigot, 
ki óikén estve m integy 8  órányi távolságra volt csak Segoviátul. 
—  A’ trónkövetelő, canlaviejai szorongatott helyzetéből menekve, 
Tikén JMirambelben, (ián pedig Darocában volt, Oraa és Esparte- 
ro által nyomban kisérlelve, kiknek munkátlan henyeségét’s megíáma- 
dástuli félelmét nem magyarázhatni eléggé bizonyosan. A’ hírlapok 
’s közvélemény minduntalan rovogatja őket kétkedő lassúságukért; 
de ők egy  hajszálnyival sem javulnak, ’s minden alkalmat, minő 
legkÓzelébb ismét a’ chivai győzelem  volt, mintegy szántszántíé- 
kosan használatlan engednek elmúlni. A’ journ. des Débais azt ál
lí t ja , hogy ha d. Carlosr.ak a’ christinoi hadvezérek időt nem en
gedtek volna czélszerü intézkedésekre , Caniavieja vidékén tönkre 
lehetett volna juttatni őt, ’s azzá tenni, ini eleinte volt, egy lázongó 
csoport puszta főnökévé. B e, úgymond, m indez kivihetienné lön a’ 
tábornokok személyes versenygése ’s amaz irigység m iatt, m isze 
rint csak azért sem járul egyik tábornok a’ másiknak terv-előmoz- 
ditásához czélszerü mozdulatokkal, nehogy ennek győzelm ét elő
seg ítse  —

A N G L I A .
A’ dublini választás m egm utató, mi korlátlan hatalma van 

O’Connellnek ’s pártjának a’ népen.. A’ választás, noha heves volt a’ 
tu sa , ’s a ’ toryk hallatlan m egvesztegetéseket vittek véghez, mégis 
csöndesen ’s nyugotlan ment végbe, ’s a’ választás után a’ nagy eu;- 
bertöm eg szintolly csöndesen’s nyugottan szélyedt e l; ’s ez Bub
iinban történt, hol legszegényebb , legrongyosb alnép ’s pórság ta- 
láltatik; pedig nem egy gazdag kereskedő városában Angliának a’ 
legbotránykoztatőbb kicsapongások történtek. O’Connell a’ választás 
után igen szeszélyes beszédet tartott, mellyben örömét jelenté día- 
dahnán a’ torykon ’s azon rendtartáson, melylyel a’ \álasztás vég
be ment. —

A’ választások állapotjáról aug. i i én csak annyit mondhatni 
londoni lapok után , hogy Ruthven csakugyan mégis visszalépett Kil- 
darei je lö ltség éb ő l, ’s ott megválasztatását többé nem sürgetendi, 
ellenben mind a’ k é t, O’Connell által ajánlott je lö lt, (O’Terrall és 
Archibold) megválasztatolt. Úgy látszik, Fum e megválasztatása Kil- 
kennyben minden ellenzés nélkül megtörtént. „Ez, így ir a’ True Fun 
egyik levelezője, a’ torykra nézve valóságos epe ’s m éreg , kik a’ 
dolog megeste után csupa szidalmakkal ügyekeznek Ilume-on boszut 
állani.“ —•

A ’ választások hihetőleg nem sokára végre jutnak, m ert nem 
sok hely van már hátra. —

Ha az ember azon botránykozlató m egvesztegetési tö rté
neteket olvassa, mellyek az utolsó parlian entváloszlásokkor nap
fényre jö tte k , csak alig hihetné, hogy Angliában szoros törvények 
tiltják a’ választók m egvesztegetését akár pénzzel, akár Ígéretek

ke l, akár fenyegetésekkel. —  A’ megvesztegetés 5 0 0  font ster
ling b irsággal, ’s mindennemű polgári és politikai jogelvesztéss^l 
bünhösztetik , mellynek egyik fele, mint majd minden más vétsé- 
gi birság, a* feladóé, másik fele a’ fölségé ; de a’ feladónak minden 
bizonyítványt elő kell terem tenie, mi term észetesen sok költséggel 
já r ,  ’s ha nem tanúsíthatja panaszát, gyakran még kárpótlások; t 
is köteles űzetni. Egy feladó hivatalához Angliában nagy törvény
ismére! ’s ügyesség kívántat k. A’ feladók ott épen nincsenek rósz 
hírben, m ert ott a’ feladó nyilványos vádló (publici accusatores), sót 
gyakran tetemes vagyont is szerzenek maguknak. A’ fölebbi bünte
tés n em rég  Levesben alkalmaztatott, hol bizonyos Mills marasz- 
taték el abban, hogy valamelly bérlőnek í 5 font sterlinget ajánlott, 
hogy t aszthope ’s nem Fitzroy mellett szavazzon. A’ birságon ’s jog
veszteségen felül a’ költségeket is m eg kelle űzetnie.

A’ würtem bergi király, úgymond a’ M. Chronicle, Holland
bó l, hol az utóbbi hetekben tartózkodott, Angliába érkezett Teck 
gr. név alat , a’ királynénak személyesen kívánni szerencsét trónra 
léptéhez. Aug. 1 ükén vezettetett be ő fölsége Palmerston lord által 
a’ vele anyai részről rokon királynéhoz, ki aug. 1 Tikén estve Bu
ckingham palotában fényes lakomát szándékozók adni. —•

A’ királyné, a’ M. Post szerint, igen szoros udvari szokást 
(etiquette) hozott be. A táljában az udvari szokás most sok nehéz
séggel já r ,  mivel 125 év óta nem uralkodott királyné Angliában. 
A ’ mostani szokás kidolgoztában leginkább Anna királyné idejéhez 
szabták m agokat, ’s mindjárt az első udvari hangversenykor vala
mennyi urnák állani kelle, még Sussex hget sem véve ki. Továbbá 
az udvarnál ezentúl mindenkor két asztal fog adatni, ’s a’ királyné asz
talánál csak külföldi hgek , diplomaták, pairek, m inisterek, ’s titkos 
tanácsosok fognak ülni, a’ többi vendég a’ főkamrás asztalánál ny^r 
helyet. —  A’ True Sunban kö>étkező veszélyes czikket olvashat
ni: „Ki csak ö fölségének hosszú életet ’s egészséget óhajt; ’s pedig 
ki nem óhajtana? —  az valóban rém üléssel olvasta orvosi s/e- 
m élysége hosszú sorát. Nem kevesebből áll az, mint 25  számból , 
kik , mint O-Aegyptus orvosai ő fölsege valamenyi tagjait, tetőtől 
lábujig egyenkint ótalmuk alá vevék. ’s a’ t.‘* A ’ királyné 11 kén estve 
ö fölségének a’ w ürtem bergi királynak fényes ebédet adott Bucking
ham palotában. Jelen  voltak itt többi közt Sussex h g , Sophie hg- 
asszo n y , "Wellington hg, Sutherland hg ’s h g n é , Hertford marq. , 
M elbourne, Palm erston, Glenelg és Spring Rice minislerek. Aug. 
12kén meglátogató a* w ürtem bergi király Palm erston lordot a’ kül- 
ügyek ministeriumában. A ’ M. Fost szerint ő fölsége a’ septemb. 
lilik én  Cheschireban kezdendő lóversenyekre hivatalos leszen. Szin
te a’ M. Post emlegeti, kik részére van a legnagyobb hihetőség v. 
valószínűség —  hogy Victoria királyné kezét elnyerendik azon e- 
setre , ha ő fölsége szövetségei vagy rokonai tanácsa, az ország 
java ’s tán saját hajlandósága is férjválaszlásra határoznák őt. E l
ső ugyanis Cambridge G yörgy hg ’s rokona lenne, azután az if
jú oraniai herczeg , Coburg és Holstein Glüksburg házak ivadékai, 
’s végre egy ifjú nem es (Elphinstone lord) ki m ost keleten van, ’s 
e ’ szerencséjét tán nem is álmodja. —

Nem rég ismét két eset fordult e lő , mellyben atyák, aggód
va azon , ne hogy mély Ínség és nyomorúság által gyermekeikk» 1 
gyalázatra jussanak , gyermekeiket meggyilkolták. Egyiknek ügye 
Nottinghamban, a’ másiké Yorkban került a’ törvényszék elé. Not- 
tinghamban T. Greensmiih, ki négy gyerm ekét gyilkolta meg, vét
kesnek nyilványittatott, ’s akasztófára ítéltetett. Yorkban ellenben \V. 
M arshall, ki szinte meggyilkoló gyermekeit, egy fiút ’s egy leányt, 
azon m ejegyzéssel, hogy őrült, vétkellennek nyilványittatott. Újabb 
tudósítások szerint, Greensmith kivégeztelésit Blake orvos előterjesz
tésire elhalasztók, ’s hihetőleg ő is őrült-házba jutand.

W estm inster marq. legvagyonosb nemes Angliában, a’ híres 
Nassuk gyém ántot, azon két füllengőt, m ellyel az arcoti nábob 
Sarolta elhunyt királynénak ajándékoz», ’s m ég egy szinte igen 
nevezetes drágaságot, nejének születésnapi ajándékul megvásárló.

F  R A N C Z  I A 0  R S Z A G.
A’ C ourrier fran^ais arra szólitja föl a’ trrtománybeli vá

lasztókat, hogy választási biztosságokat alakitsanak. E g y  az ellen
zés legtekintetesb követeiből Parisban szerkesztendő középponti biz
tosság intézendi törekvéseiket. —  A’M oniteur szerintIVTarseilleböl aug. 
7ke ’s 8 ról jött tudósítások semmit sem jelentnek a’ cholera ottani kitör- 
léröl. —  A ’ párisi érsek Snapi nyilványos imádságokat rendelt, hogy 
az ég az idén is mentse m eg Romát ’s Krisztus helytartóját a’ görcs- 
m irigytől. —

Algierból jul. 31 rő l érkezett levél szerint ott azon hir te r
jedt e l, hogy a’ constantinei beyvel béke köttetett, m ellj szerint 
Achmet franczia hübérnöknek ’s alattvalónak ismerné el magát, ’s é- 
venkinti adót űzetne. A ’ franczia zászló évenkint kétszer fogna 
Constantine falaira feltüzetni ’s Francziaország egyszersmind bizo
nyos terjedékü határt is nyerne birtokul e’ tartományban.

A ’ jour. des Bébats szerint a’ koronaköltség fő felügy elője 
a’ király meghagytából a’ st. Germain d’ Auxerrois-i szent-egy
háznak szép és gazdag diszitvényt adott által, annak Mária mennv- 
bemenetekor kiékesitésére.

Chalons sur Marneban, a’ harang vendégfogadó előtt legkö- 
zelébb igen m egrém ült a’ kun állongó sokaság, de csakhamar ismét 
öröm re gerjede. E gy harmadfél éves gyermek t. i., mig szüléji az 
utazás terheit a’ vendégfogadóban kipihenek, az utczán játszadozván, 
c g j  poronddal terhelt szekér elől kitérni akaróing megcsúszott 
olly közel esék a’ kerék elibe, hogy mindenki már összezuzatva
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vélte látni a’ szerencsétlent. E ’ pillanatban Drouol Lambert fűszer
ész oda ugorván, olly ügyesen meglöké a’ gyerm eket, hogy az, 
a’ kocsi alá jutván, egészen sérelem nélkül maradt. A’ gyermek szü
l je  a párisi R o th sc h ild  ’s neje, jutalmazni akarák a’ szabadítót, ki 
azonban, maga is vagyonos lévén, mitsem fogadott el. Másnap Roth
schild asszonyság igen gazdag ékszert küldött emlékül Drouot leá
nyának, ’s a’ városi szegényeket bőkezüleg megajándékozá. —

Az „Univers religieux“ szerint, a’ Benedek rendiek ismét 
jo g a ik b a  helyezvék Francziaországban, ’s pápai parancs a’ soles- 
mesi zárdát apátságra emelé. •

A’ humorista lapok huzamosb idő óta csípve kaczagják Decazes 
hg  pairkamrai nagy-előadó iparűzésit, mivel luxemburgi kertjében 
teheneket ta rt, ’s a’ tejet icze számra áruitatja. Többi közt a’ te
jesasszonyok lázadásával fenyegetik őt.

O L A S Z O R S Z Á G .
A’ turini udvari lap (Gazetta Piemontese) többrendű irományt 

közöl a’ madridi kormánynak jul. 2 2 én költ azon rendszabálya föl
világítására , mellynél fogvást a’ szardíniái lobogó valamennyi spa
nyol révből kitiltatik, ’s a’ szardíniái consuloknak Spanyolország
ban hivataljokbeli eljárása megszüntetik. A’ felhordott irományok 
közt idő szerint első helyet foglal egy Memorandum (emlékirat) mely- 
lyet a’ madridi kormány az angol követ által a’ szardíniái udvarnak 
nyujta át, ’s melly a’ madridi udvar panaszit foglalá magában. E’ pa
naszok következőkben állnak: Midőn múlt év jul. 28án a’ spanyol fő- 
consul Genuában kir. parancsnál fogva egy helybeli tisztviselővel, 
eg y  épen akkor elhunyt spanyol asszonyság jószágai lepecsétlése 
miatt annak lakjá m ent, a’ rendőrség e ’ lakba őt mint consult nem 
bocsátotta be, (ez asszonyság Branciforte marquisné volt,) holott az 
egyenes és jogszerű örökös, Branciforte marquis, Madridban élő spa
nyol alattvaló. A'em sokára az imént mult sept. hónapban a’főconsul 
engedelmet kért a’ lőkormánv; é tü l , egy jelentést iktathatni a’ 
genuai lapba, mellyben felszólitandók valónak azon spanyolok, kik 
a’ spanyol consulság védelmére Genuában számot tartanak, hogy 
magukat a’ consulnál szem élyesen jelen tsék ,’s igy névjegyzékük el
készíttethessék. A ’ főkormányzó azonban ez engedelmet megtagadó, 
azon okbul, m ert a’ consul, mint o llyan , a’ szardíniái kormány ex- 
sequaturja által még elismerve nem vala. F.rre a’ spanyol kormány 
v isszato lással élvén, a’ szardíniái consuloktól megtagadó a’hivata os 
eljárást, ’s a’ végrehajtást mindaddig felfüggeszté, mig a’ szardí
niái kormány a’ spanyol consulokat elismérendi. Végre, a’ spanyol 
consul Genuában oct. hónapban a’ fő kormányzóiul azon értesítést 
vévé hivatalosan, hogy ezentúl nem szabad neki a’ spanyol alatt
valók részire útleveleket kiadni, ’s csak azon útleveleket látomásozza, 
mellyeket ebbe t^rjesztend. A’ spanyol kormány a’ szardíniái consulok
nak Spanyolországban hasonlót parancsolt, egyszersmind meghagyván 
a’ spanyol consulnak Genuában, hogy semmi szardíniái alattvalónak 
ne adjon bármilly oklevelet Spanyolországba utazhatásra, míg a’ 
szardíniái hatóságok vele illően nem bánandnak. —  A’ 2 dik oklevél 
a’ szardiniai kormány válasza, mellyben a’ fölebbi panaszos tettdol
gok igazoltatnak. Mi Branciforte marquisnét illeti, arról az óllittatik, 
hogy mivel férje szardiniai alattvaló volt, hagyományához a’ spanyol 
consulnak semmi köze sem vala. A’ jelentés kibocsáthatása az ú j
ságban azért tagadtatott meg a’ spanyol consultól, m ert a’ consulnak 
exsequaturja a’ szardiniai kormánytól még nem volt, efölött a’ fel
szólítás oda czélzott, hogy a’ spanyolok politikai véleményeik sze
rint osztályozlathassanak , mi ízetlenségedre adhatott volna alkal
m at, ’s a’ város nyugalmát háboríthatta volna. V égre a' látomásozás 
a’ spanyol consultól azért tagadtatott m eg , m ert őt mint ollyant a’ 
szardiniai kormány még nem ism érte volt el. A’ szardiniai kormány 
azután azon észrevételt is teszi, hogy a’ spanyol kormánynak, mi
előtt visszatolásokra fakadt, panaszit előbb a’ szardiniai kormány 
ebbe kellett volna czikkelyeznie. Sőt mi több , a’ szardiniai kormány 
nyilatkoztathatja magát sérültnek az által, hogy a’ spanyokkormány az 
állított elégtételen túl ment, ’s oily szardiniai consult foszta meg az 
eljárástól , kinek m ár egyszer exsequaturt adott v a la , holott a’ 
spányol consulnak Szardíniában semmi exsequaturja nem volt. To
vábbá a’ szardiniai főconsult Barcelonában elfogták’s börtönbe veték, 
miután pedig onnan kibocsátották, Spanyolországból kiűzték, nem 
várván visszahivatását, miben pedig megegyeztek volt. Végre a’ 
szardiniai hajókat, semmi ürügy alatt, több spanyol révben feltar- 
tóztaták, ’s most is mindenféle akadályt ’s pántolódást tapasztalni 
kényttlenek. A’ Impossibile“ kereskedő hajót minden ok nélkül 
lefoglalták, ’s ámbár azon föltétel, hogy fegyverrel van terhelve, nem 
bizonyult be, mégis Barcelonába hurczolták, hol csak nagy nehézsé
gek ulán nyerheté szabadságát vissza, de a’ nélkü l, hogy bármi 
kárpótlást kapott volna is mindazon illetlenségért, mellyel illették, ’s 
mindazon kárért, mellyet tapasztalt. A’ szardiniai jegyzék ezekután 
említi, mi kegyelemmel viselteték ő mind ezen tetldolog ellenére a’ 
spanyol alattvalók iránt, ’s azzal végzi, hogy a’ spanyol kormány 
viseleté minden panasza és sérelme mellett is kihívás. —

Nápolyból aug. 8 ról Írják, hogy telegraphi tudósításnál fog
va Cataniából, ott a’ rend már teljesen helyre állott, ’s mindenütt le- 
hete hallani e kiáltást:, „Éljen a’ király !“ Egész Szicziliában egye
temes a hálaszózat a’ király bölcs és atyai gondoskodásiért a’ mull 
szomorú esetekben. Telegraphi sürgöny Palermoban a’ halálozáso
kat most naponként 1 0 — l 2 re teszi, mi szinte Nápolyban is úgy 
van. A cholera azonban Romában csakugyan kezd mutatkozni. —

A’ Diario di Roma aug. őröl egy magányos levél után N á- 
polyból aug. Irö l jelenti, hogy a’ király e’ nap reggelén Castella- 
mareban hajóra szállott Sziczilia felé.

N É M E T O R S Z Á G .
E gy göttingai levelező az Alig. Zlgban megjegyzé, mikép az 

Alig. Ztgban nem rég levelezés utján Jlannoverából azon állítás , 
mintha a’ status-alaptörvényi kérdés elinléztelése előtt semmi újabb 
tisztnevezés történni nem fogna, egészen hely telen’s alaptalan, mint
hogy a’ múlt hetekben Götlingában Bartling rendkívüli tanító ren 
des tanítóvá neveztetett k i , ’s ez alkalommal a’ Prorector a’ status- 
alap-törvényre is megesketé őt. Átaljában úgy látszik, hogy mióta a* 
jul. őiki rendelést a’ nyilványos vélemény rostára vette , az abban 
kimondott nézetek tetemesen enyhüllek.

A’ németalföldi király biztosságot neveze, a’ harlemi tenger- 
kiszárításra készült tervek megvizsgálására, s általányos terv ’skö l - 
ségszámitás-készitésre.

S C H W E I Z .
Egy schweixi lap következőt em lít: „ V  viszálkodások st. 

Yittoreban Togni kapitány ’s fiai közt eg y rész rő l, ’s Togni landam- 
niari és cantoni vámos közt másikról, arra bírták a’ cantoni kormányt, 
hogy egy biztost küldjön e’ viszálkodások megvizsgálására. A do
log költséges lön : az okozott köliségek 8 0 0  forintra rugának, ’s 
azokat Togni kapitány családjának kellett volna megfizetnie. Ez meg- 
ftagadá a’ fizetést, ’s a’ közte, ’s rokona a’ canton-vámos közt eddig 
fen volt gyülölség lángoló boszura fakadt. —  Aug. őkén a’ vizsgá
lati költségek mennyisége Togni kapitány családján bírói végrehaj
tás utján véteték meg. De másod napra teljesültek azon rettentő fe
n y eg e tések , mellyeket a’ jogában sértettnek hitt család a’ vámos e l
len  több ízben kimondott. Togni kapitány három fia ugyan is az egy 
házban, az isteni szolgálat - időt tüzé ki magának boszu-áldozatra* 
A ’ legidősb Togni József hivatal-helytartó ’s hadnagy t. i. két pisz
tolyt durrantott a’ vámosra. Ez nem épen halálosan sebesíttetvén meg, 
a főoltár felé futa, hol épen a’ pap tisztében eljárt. De futainodta 
hasztalan volt; mert kirántott gyilokkal üldözé őt a’ boszusfeomjas 
e llen ség , ’s vállán több döfést ejtett. Megfoghatatlan , hogy a’ sz. 
egyházban összegyűlt számos községből senki sem gállá a’ gyilkost 
gonoszlelte végrehajtásában. Bántatian járdáit végig a’ gonosztévő, vé
res gyilkát magosán fölemelt kezében tartva a’ bámuló ’s megdöbbent 
sokaságon keresztül, ’s gyorsan elhagyó az egyházat. Közel házá
hoz jutva önmaga gyilkolta meg magát több halálos szúrással. 

A M E R I K A .
Havren át Ujyorkból jö tt tudósítások jul. 1 8 ig terjednek. 

Szerintük a’ kereskedés előbbi élénkségét látszék ismét visszanyerni, 
« ’ a’ kiállott nehézségek sarkantyú gyanánt szolgáltak kétszeres eró- 
ködésekre. A’ hírlapok ismét politikához kezdettek, ’s mind a’ m os
tani, mind a’ lelépett elnökrül hosszas vitatkozásokat adnak. —  A’ 
.pénzügyministerség a’ májusi bevétel ’s kiadás jegyzékét is kihir 
d e tte , melly az előbbinél sokkal kedvezőbb. A’ bevétel 4 ,8 6 3 ,9 5 4  
dollár, a’ kiadás pedig 2 ,7 2 7 .1 7 7  dollár és 9 6  centime volt. — 

Az egyesült statusok kormánya visszaadalni rendelé a’ N at
chez hadihajó által nem rég  elfoglalt mexicoi b rigget, valamint 
a’ mexicóiak által elfogott legénység és utasok ismét szabad láb
ra  állíttattak. —• un. 29én  Ujyorkban gyűlés tartatott, hogy W eb
s te r Dániel jelöltsége a’ jövő elnökválasztásra előre biztosíttassék. 
A’ legutólsó hírek Floridából ismét kedvetlenek; semmi kétség, 
hogy az indiánok folyvást arra készülnek, hogy a’ Powell hadnagy 
alatt ellenük szándéklolt kiszállásnak ellen tudjanak állani. —

E L E G Y H I R.
E gy lieflandi gazda következő gazdasági csudáról emlékezik: 

„M últ évben egy tapasztalt mezeigazdától hallók, hogy a’ Jánosnap 
körül vetett zab, ha többször lekaszáltatván kalászt nem vethet, kö
vetkező évben rozssá változik. Én kaczagám ez’ állítást, de egy há
zibarátom próbát tőn vele. Házikertem egy részébe jun. végén za
bot veténk, ’s mielőtt kalászba indulhatna, kétszer lekaszáltattuk, 
’s a’ próba sükerült ; zab helyett szép rozskalászok lengedeznek 
kertem ben?“ Próbálja, ki Tamás e’ dologban.

Barclay - Perkins serháza Londonban naponként Í 6ezer pgő 
forintnyi árpát fogyaszt. A’ sert 160 ló szállítja szerte a’ városban. 
Összesen 1 3 6  kádja van e ’ serháznak, mellyek egyike 1 1 8  lábnyi 
tágas és 2 1  láb mélységű. Ebben Rek B arclay-Perkins kereske
dőház fényes lakomát ada IV György királynak.
G A B O N  AÁR.  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.
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serdült ’s házas személy pedig megvakúl. Okát e ’ szomorú esetek
nek még nem tudják. Ugyanott a’ csirkék ’s libák vakon bújnak ki 
a’ tojásbul. —

Nádorunk ó cs kir. fhgsége szereteti hazánk iránt érdernteli ’s 
különösen azon atyai gondoskodása és szeretető, mellyben e’ várast ró- 
szelteté, szüntetem törekvései ennek virágzását minden tekintetben se
gítői, ’s ezt a’ javítások, szépítés, szóval, a’ haladás pályáján vezetni, 
egy olly törekvés, mellj még az ország legfonlosb dolgaival foglalko
zás közepett is , mint valamelly kedvencz szenvedély, meg nem szűnt: 
e’ város lakosi sziveiben hálateljes ragaszkodást szülének, melly ő cs. 
kir. fhgsége szerencsés fölgyógyultakor legőszintébb örömben mutatko 
zék. Hogy e’ közérzelmet méltólag fejezhessék ki, ’s abban minden 
hálás lakos tehetsége szerint részt is vehessen, alulirt tanács’s választott 
polgárság egy árvaház önkénytes adakozások általi létrehozatalát vállalak 
magukra, melly „ J o s e p h i n u m “ név alatt, az itteni lakosok ü^ye- 
fogyott mindkét nemű ’s akármelly vallásu árváinak gondviselésire ’s 
nevelésire leend szentelve. Illy jótékony intézet, melly az elhagyatott, 
gyámoltalan teremtményeket elromlástól megőrzi ’s hasznos tagjaivá 
képezi a’ társaságnak, ha szeretett Nádorunk magas nevét viselendí 
homlokán: legillőbben tudatná majd az utókorral e’ városnak ő cs. kir. 
főhgaége iránti mély tiszteletét,’s mint maradandó hálaemlek, becsületé
re válnék a’ most élőnek. Alulirt tanács ’s választott polgárság szeren
csés tehát e’ város minden lakosát tetszés szerinti adakozásra megin
ni, ’s a’ részvevők neveit, hogy annak idején közöltelhessenek, azé’ 
czélra előmuíatandó könyvbe iktatni kérik. A’ közönség ez intézet ren- 
dezete ’s terve iránt bővebb tudósítást veend, ’s az adakozásokrul 
nyilványos számadás fog megjelenni. Alulirt tanács ’s választott polgár
ság erősen hiszi, hogy a’ hála e’ kijelentett érzelmei hathatóssága aital 
nemcsak vállolatuk sikerülend, hanem magokat is nem sokára olly ál
lapotban szemlélendhetik, hogy a’ t. részvevőknelc a’ tárgy szerencsés 
foganatéról örvendetes tudósítást fognak adhatni. P est, jul. 29én. Szab. 
k. Pest városa tanácsa ’s választott polgársága.

Fiume aug. 21kén. Kikötőnkben, a’ közelebb lefolyt harmadik 
negyedében az 183'ik katonai évnek, következőleg állott a’ hajózási 
’s kereskedési állapot: terhelten partvizünkre érkezett brigg , brigan- 
tin ’sa’t. 7. ausztriai, 1. nápolyi, 2. jóniai, 1. o l á h ;  összesen l l .  ton- 
naterhök: 2013. a’ rajtok behozott árunemek’ értéke: 68,875. p. f. ■— 
A’ íiumára-csatornába érkezett trabaccolo, pielego’s a’ t. 171. ausztriai, 
35. pápabirodalmi, ’s 11. nápolyi, összesen 217. tonnaterhök: 7312.
’s a’ rajtok bejött áruk’ értéke: 255,864. p. f. — A’ kisebb utazáskö- 
rü hajók közűi, ugyan terhelten érkezett: 338. austriai, mellyek’ 
tonnaterhe: 2063, ’s a’ rajtok beszállított áruk’ értéke: 37,724. p. I. — 
Összes terhelt érkezés: 566. hajó. — Üres érkezések, az első rendű 
hajók közűi: 18. ausztriai, 1. pápabirodalombeli, 2. szardíniái, 1. an- 
gol, egy jóniai, 2. svéd, 2. görög, együtt: 27 ; tonnaterhök: 5790. — A’ 
másod rendiiekból: 173. austriai, ’s 13. egyházbirodalombeli. mind
össze: 186., ’s ezek’ tonnaterhe: 10386. — A’ harmad rendűek kö
zűi: 512. ausztriai, tonnaterhök: 1814. — Összes üres érkezés : 725 
hajó; ’s a’ terhelt ’s üres érkezést együtt véve: 1291. (426. hajóval 
több, mint a’ második évnegyedben). —• Terhelt távozások, az első 
rendű hajók közűi: 20 ausztriai, 1. kétszicziliai, 3. orosz, 1. szar
díniái, X. angol, 2. jóniai, 2 svéd, 2. görög; összesen: 32., tonna
terhök : 7034. a’ rajtok kiküldött árunemek’ értéke: 201,524. p. for — 
A’ másod rendüekből: 293. ausztriai, 30. pápa-birodalmi, ’s 13. két- 
szicziliai; összesen: 336 , tonnaterhök: 13,052. ’s a’rajtok kivitt áruk’ 
értéke: 565,982. p. f. — A’ harmad rendű hajókbul; 177. ausztriai, 
tonnaterhök: 1,232. ’s az ezeken kiszállított áruk’ értéke: 29,223 p. 
f. — Összes terhelt távozás : 545. hajó. — Üres távozások az elsők
ből: 1. ausztriai, ’s 1. pápabirodalmi; együtt: 2 ., tonnaterhök: 223.; 
a’ másodrendű hajók közűi: 69. ausztriai, 14 pápabirodalombeli, együtt: 
83 hajó, 4017. tonnatehernyi; ’s a’ harmad rendüekből: 621. tonna
terhök: 2,154. — Összes, üres távozás: 706.; ’s a’ terhelteket az üre
sekkel összevetve, távozott ez évnegyedben: 1,251 hajó ( s  így 355. 
tel több mint a’ folyó év’ második negyedében) — Behozott áruk’ ösz- 
szes értéke: 360,463. p. f., a’ kivitteké pedig: 796,729. p. f. ’s így 
a’ kikötőnkben forgott pénz, és pénzérték tett: 1, 157, 192. p. for. tehát 
297,545. pengő fltal többet, mint az előbbi évnegyedben; mármost a’ 
kivitt áruk értékéből a’ behozottakét levonván, kitetszik, hogy a’ ke
reskedési mérleg ez évnegyedben 436, 266, ’s ennél fogva: 234,729. 
p. fttal többel volt részünkre tettleges, mint a’ második évnegyedben. 
Könnyű látni, hogy majus, junius ’s júliusban a’ kereskedés sokkal élén- 
kebb volt, minta’ téli hónapokban; de a’ kivitelt különösen eszközlé 
a’ törökbúzának Olaszországban mutatkozott silány állása, mi is szülé, 
hogy ezen évnegyedben, a’ közönséges fa, dohány és rongyszállítá- 
sokhoz, nagy mennyiségű magyarországi kukoricza-szállílások is járul
tak,'a városunkba’« honunkba szép számú kész lírákat (olasz húszasokat) 
hoztanak. Időjárásunk utolsó tudósításunk óta nem változott; a’tikkaszlo 
hőség minden zöldet felpörzsölt már; mi alig varjuk a’ nap’ lenyugtát, 
hogy magunkat tengerbe vethessük , ’s lankadtságunkból hüvesítő vize 
áltat felidüljünk; az esték sziutolly nyomasztón melegek, mint a’ nap
palok, jótékony szellők rég nem frisíték már meg azokat, a’ tegnap 
déltájbau éjszakrul tornyosult fellegek kellemes , óhajtott esőt ígérté
nek, de ezekből dörgés hatott le csak hozzánk, és semmi nedv, s 
egy pár óranegyed múlva ollyan szépen eldörögtek ’s vonúltak fölülünk, 
hogy sem égen, sem földön nyomukat sem láthatók. Meglássuk mint 
viselendi magát a’ közelgő Bertalan, t. i. az ebhő (canicula) vége?

M A G Y A  K O K S Z A  G.
Ó os. kir. fölsége Nádasdy Ferencz gr., m. helytartósági 

tanácsost a’ m. udv. kanczelláriához előadó tanácsossá nevezni; ’s 
Weisz Ferencz nagybányai fő bányabirót, saját kórtéré, nyugal
mazni méltóztatott.

A’ m. kir. udv. kamra Nikolássy Károly szomolnoki fő-fel- 
figyelő hivatali 4ik írnokot 3ikká , ’s helyébe Farkas Pál beszter- 
czebányai helyettes bányatörvényszéki írnokot alkalmazó.

Eszterházy Pál hg, cs. kir. követ Angliában, f. h. 1 Óén sza
badsággal elhagyván Londont, másnap reggel „Myrlle“kir. rakna- 
szádon Doverből, az ottani vár üdvlövései közt, Calaisba vitorlázott.

K ó r o l y v á r o s ,  aug. 13kán: A’ tegnapi éj iszonyú rémü
letbe hozá városunk lakosit. Ugyanis 11 ’s 1 2  óra közt egy kül
városi fabódéban , közel sz. Borbála templomához gyertyával vigyá
zatlanul bánásból tűz támadott. A’ pusztító elem mindenütt gyúlé
kony anyagra találván, gondolati gyorsasággal terjede, ’s öt, posz
tóval és sóval rákot', bódé lön a’ lángok áldozatja, mellyek végre 
a’ sz. egyház födelét is kezdék nyaldosni, ’s csak a’ polgárok ’s ka
tonaság egyesült fáradatlan buzgalmának köszönthetni annak meg- 
mentetését, mi annyival örvendetesb, mivel tűi rajta ellenkező eset
ben Khetlen lett volna megmenteni a’ díszes házsort. Ember nem 
lón martalékja e’ dúló vésznek.

Folyó h. 26kán délelőtti 9 órakor Pest megye nagy termé
ben , számos hallgatóság előtt, illő díszszel ment véghez a’ vakok 
pesti intézetebeli növendékeinek nyilványos próbatéte , mellyet két 
vak gyermek beszéde nyitott meg, ’s jelesen magyar nyelven Kiss 
György üdvözlé a’ hallgatókat, mit négyszavu karének követett. —  
A’ német növendékek igen szép előmenetelt tőnek a’ magyar nyelv
ben, ’s a’ számolásban meglepő ügyességet mutatónak, a’ pénzne
met pedig pengéséről v. kongásáról különböztették meg. Következzék 
a’ német nyelv, mellyben a’ magyar növendékek is jelesen kitünteték 
magukat. A’ természettudomány, földleírás, hazai történetek ’s han- 
gászat jővén rendre, a’ növendékek rendkívüli biztossággal tudák 
különböztetni a’ különös anyaggal rajzolt ’s irt állatnemeket’s helye
ket a’földképen, úgy a’kótákat(hangjegyeket) is. Ezután a’munkásságról 
néhány párbeszédet mondának el magyar nyelven, mi a’hallgatókat 
különösen érdeklé, ’s köztetszést nyert, miben az ezen alkalomra 
készített műdarab-mutatványok is részesülének. A’ hangászati elő
adásban különösen kihintenek: Potreba János, zongorán; Laczy 
Sára, énekben; Hesz LÄrincz, fuvolán; Laurincz János, bőgőn, vagy 
gordonon; leginkább pedig Turanich Antal, hegedűn. Próbatétre a’ 
jutalmazás következek. Turanich Antal, llesz Lőrincz ’s Nerity 
Mátyás voltak az első megjulalmazottak, ’s közűlök a’két első egy- 
egy ezüst evőkanalat kapott Prandtner ezüstmivestől, a’ 3ik pedig egy 
darab aranyat Uzovich János m. helytartósági tanácsos úrtól. Turanich 
ezenkül Eötvös József kir. ügyész hitvesétül még aranyat is kapott;
’s Kalkbach Henrik, kézi munkákbani rendkívüli ügyességéért Müller 
ezüstmivestől egy ezüst emlékpénzt. Az egészet Dubraviczky Simon 
első alispán ur czélszerü beszéde zárta. Délután Clair intézetében 
gymnastikai mutatványokban is kitünteték magokat a’ növendékek, ’s 
eziránt különös örömmel említhetjük , hogy illynemü gyakorlatok 
még eddig vakok intézetében sehol sem divatozlak. Mind ez emlí
tett mutatványokban olly rendkívüli haladást fejlének ki a’ növendé
kek, hogy nem ajánlhatjuk eléggé e’ hasznos intézetünk minél ter- 
jedőbb gyarapulhatása végett annak minden megye ’s város részérül 
adakozásokkal fölsegittetését; fáradatlan buzgalmu tanitóiknak ’s 
igazgatósoknak pedig köszönetünket nyilványitni azon sok szépért, 
mikre szerencsétlen embertársinkat olly czélszerüleg oktaták. —

Pápán a’ reform. Collegiumban tanuló ifjúsági, h. 14— 17én 
álla ki nyilványos próbatétre, ’s közelégülést aratott az igen szép 
számmal megjelent vendégektül, kik illő marasztalással méltánylák 
az érdemes tanítók buzgó ’s csüggedetlen fáradságit.

j \ a s s i c z b a n  Casino létesült, ’s már is igen számos min
den rendű tagot számlál. Az  épülethez kivántalott szereket Peja- 
csevich Ferdinand gr. vala szives saját költségin kiállíttatni. Evenként 
minden részes tag 6 pgő forintot tartozik fizetni. —

Juranics Antal győri megyés püspök, mint hitelesen tudó- 
sittatunk, f. h. 26án meghalálozott.

Mezzofante hires nyelvtudós, ’s m. tud. társ. 1. tag jelenleg 
a’ nápolyi téboly-házban (Irrenhaus) tartózkodik. Tébolygása igen 
nagy szellemi erőködés következménye ; ’s most már élő képe a’ bábe
li nyelvzavarnak, mert a’ 32 nyelvet, mellyeket nem csak értett, ha
nem rajtok folyvást irt ’s beszélt i s , most összevissza beszéli úgy, 
hogy ez állapotában tisztán senki sem értheti.

Az „Ismértelő“ felső Zemplénybül rósz hírekkel ismértet, t. i. 
Nagy-Mihály vidékin a’ csecsemők vakon jőnek világra; több föl
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S o m o g y b u l :  A’ somogyi lótenyésztő társaság, ez idén aug. 

Iáén kezdé el munkáíkudásit a’ hetesi gyepen, melly nap az árverés meg
indult, nem kedvezőleg ugyan, de még is több sikerrel mint tavaly; kü
lönös az, bogy hazánkban a’ ló-árverések igen ritkán sikeresek ’s a’mi 
illy alkalommal eladatik is, inkább szabad alku szerint kél el; külvevők 
igen kevesen voltak, ’s keveset veitek; pedig bárkinek is megkell val
lani hogy a’ felállított közel 200 darabra menő lovakból minden czélra 
alkalmasokat lehete találni. — Aug. I6án az isteni szolgálat után osztat
tak ki a’ jutalmak a’ paraszt gazdák között, kik ez alkalommal is igen 
számos és valóban mind tulajdon, mind nagyságra jeles egy és két esz
tendős csikókat állítottak ki, de három esztendőseket, mellyek hámban 
nem voltak, még alig lehete látni, ámbár a’ Társaság kétszerezett ju 
talommal kiváná a’ gazdákat csikaiknak illy kora befogatásátol visszatartóz
tatni. £ ’ szerint tehát csak az egy és két esztendősek közölt osztatván 
ki a’ jutalmak, a’ három esztendősek jutalomra alkalmatlanoknak Ítél
tettek. (Folytatjuk)

I g a z í t á s ;  Legközelebb a’ 68 számunkban közlött ’s az academiai 
drámabiraló küldöttséget érdeklő czikkelyek nem a’ t. társaság titokno- 
kától, hanem az illető küldöttségtől érkeztek hozzánk.

P O R T U G Á L I A .
Az országviszonyokat tárgyazó hírek folyvást a’ legnagyobb 

bizonytalanságunk. Némelly tudósítások a’ lázongóknak tulajdonit- 
nak fölsőbbséget, mások ellenben a’ kormánynak. Semmi bizonyo
sat, semmi megnyugtatót nem közölnek e’ pontban a’ lissaboni hír
lapok is, mellyek egyenesen a’ ministerség befolyása alatt állanak,
’s tudósításaikat ezek akaratjához szabják, kik legközelebb a’ Lis- 
bon-Mail angol lapot, mint nem inyök szerintit, meg is szünteték.
A ’ királyné már fölépült betegeskedtébül, ’s elfogadá f. hónap Íjén  
a’ cortes küldöttségét, megnyugtat í választ adván a’ hozzá intézett 
fölirásra. A’ portugálok nem sokára trónörököst reménylenek kap
hatni. A’ királyné lebetegülését f. h. 20ára várják. E lőre készülnek 
m ár ama’ nagy ünnepélyhez, mellyet ez alkalommal tartani szán
dék. A’ helyhatóság rendelést tön jó eleve, a’ város három napi 
kivilágittatása iránt, ’s hogy minden erősségbeli és tajoi hajón levő 
álgyuk üdvlövésekel dörögtessenek.

A’ True S u n , lissaboni magányos levelek tudósítása szerint 
azt mondja Saldanhárul, a’ párlfőnökrül, hogy mindegyre Castello 
Brancoban állom ásoz, ’s hogy eredetileg 5200 gyalog ’s 5 0 — 30 
lovag fegyveresből állott csapatja, szinte felényire olvadt. A’ Cou
rier állítása szerint ellenben olly haderővel b ir , hogy legközelébb 
P orto t széndékozik ostrom alá venni, hol azonban tetem es ellenál
lásra találand. A’ National megtámodja a’ Portugáliában levő ango
lokat, különféle tudósításaikért, m ellyeket, állítása szerint, cselszö- 
vényekre használnak; egyszersmind föl akarja ellenök izgatni a’ 
népet, állítván, hogy a’ lázongó pártfőnökök mindenütt angol ara
nyakat osztogatnak. —  A’ M. Post 8 0 0 ra  teszi azok szám át, ki
ket a’ portugál kormány 3 hét elforgása alatt az ország külön 
részeiben bebörtönöztetelt.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
M adridi, f. h. 9ig terjedő hírek sze rin t, nagyon komor te 

kintetet ölle a’ főváros azon készületek m iatt, mellyek a’ Segoviát 
megszál ott carlospártiak ellen tétettek. Úgy látszik azonban, nem 
csak kül, hanem belvihar ellen is ügyekezlek óvadékszereket találni ; 
m ert lehetlen volt azon nyugtalanság kitörésétül előre nem re tteg 
ni , melly minden arezon festekezék. A’ köz aggódást ’s félelmet 
mindinkább növeszté a’ minduntalan érkezett gyorskocsikon betódu
ló vidéki n ép , melly legbecsesb vagyonát magával hozá, azt az el
lenség élőit bátorságba helyzendő a’ fő városban. Utóbb mutatko- 
zék is jelensége az elm eforrongásnak, de részlegesen , mibül csu
pán magányos verekedések, ’s egy két „éljen V Károly 1« kiáltás 
származott. A’ plaza-majoron (nagy téren) folyvást mintegy 3 0 0 0  
fegyveres vala fölállítva. A’ministerek ’s hatóságok szakadatlanul ta
nácskoztak ; a’ kézművesek nagy része pedig a’ várost környező 
rombolt fal kitatarozásával foglalkozók. A’ kapuk éjszakrul mindegy
re zárvák. A’ királyné, ’s udvarához tartozó szem élység nem moz
dul a’ kir. palolábul, melly körül, állítólag, a’mostani 2 4  álgyun kivül 
még többet is fognak lövésre készen tartani. A’ m inisterek, minde
nüvé fegyveres őrkisérettel mennek. Az ellenség m unkálatiul Za- 
riateguy vezérlete alatt, bizonyosnak hirlék a’ fővárosban, hogy f. 
h. í jé n  San-Ildefonsot azaz la Granját is elfoglalók, de Segoviábul 
sem mozdultak ki egészen, hova, mint mondatik, maga d. Carlos 
m egérkezendő, ideiglenes kir. lakhelyül választván magának e’ vá
rost. Jelenleg a’ trónkövetelő, némelly tudósítások szerint Chivában, 
mások szerint pedig még mindegyre Cantavieja vidékén van, hol had- 
sergei mnnkálatinak sükerét egészen bevárni szándékozik.

A’ csatatér mostani állásárul következő általányos nézetet 
nyújt a’ journ. des D ébals, mind a’ két barezos fél állomásit pon
tosan kijegyezvén: E ’ pillanatban kevés ok van Madrid nyugalma 
miatt aggódni. A’ királyné csapati olly állapotban vannak, mi szerint 
az ellenséget folyvást féken tarthatják. Esparlero ugyanis, az é j
szaki hadsei'eg fővezére, Alcala de Henaresben van, nem szerfölötti 
távolságban a’ fővárostul, ’s olly helyzetben, hogy szükségeseién, 
ha sergébül valamelly csapatot ki akar küldeni, egyiránt sükeresen 
védheti Soria, Valencia, Aranda de Duero és Segovia közt az uta
kat. M endez-Vigo, az ó-castiliai főkapitány, ’s Alcala osztálynoka’ 
guadamarrai szurdokokat tartják megszállva Segovia és Madrid kö 
zö tt, ’s újabb erőt nyertek a’ Rurgoslml legközelebb hozzájok é r
kezett csapatok által. Aspiroz ezredes, ki a’ Madridban volt cse
kély számú (írkatonasággal indult az ellenség re , a’ segoviai utón 
Mendez-Y igohoz csatlakozók. Általában nagy nyereség a’ mostani 
körülmények közt, hogy Madrid nem zetőrsége úgy viseli m agát,

mi szerint a’ várost egészen föl vigyázatukra bízhatni. Oraa, a’ kö
zépponti hadsereg fő tábornoka, Ruerens osztálya által m eg erő sít
ve Valenciát őrzi a’ carlospártiak uj berontásilul; szükség ese
tén azonban ő is könnyebben Madrid alá juthatna a’ cuenzai utón. 
Púig Sampert iYladridba hivák Cuenza tartom ánybul, mellyben te 
lepülve volt. Escalera, az éjszaki hadsereg ideiglenes parancsnoka, 
Mirandában lanyáz az E bronál, Uranga carlosi tábornok mozgalmit 
vigyázólag. Ayerbe osztálynok, Tortosanál átkelt az Ebron, ennek 
alsó részén a’ carlosiak kicsapongásit gátlandó , ’s ha lehet, őket 
M óra ostroméiul elűzendő. M eer báró, a’ cat doniai főkapitány, há
gónkig az Eb.ohoz közelíte Urbistondo ’s Tristany kanonok é i  ca r
losi hadvezérek mozgalmira ügyelve, kik d. Carlosnak Cantavie- 
jában tartózkodta alatt a’ bergai hegyeket odahagyák. —  Látszik eb- 
b ü l , hogy az alkotmánypárti sergek mindenütt szembenállnak az e l
lenséggel, ’s hogy —  habár ezen nem disdalmaskodtak is, legalább 
őket sem keritheté az csávába. A’ carlospártiak állása ugyanis kö
vetkező ; Z ariateguy, mintegy tíz nap óta megszállva tartja Segovi
át , gondosan készülve önvédelem hez, mi első példa volna maga 
nem ében , hogy t. i. a’ carlosiak valamelly erősségben megfészkel
tek , ’s magokat a’ nagyobb készületéi alkotmánypártiak által ostrom 
alá engedték volna vétetni. Cabrera ismét berohant Y’alenciáSa. Llo- 
nostera az alsó Ebronál munkálkodik ’s ostrom alatt tartja Mórát,
’s ezenfelül megbízatása van a’ sardiniai kikötőbül Amposlába é r
kező fegyvereket ’s egyéb hadiszereket elfogadni. Quilez, tetem es 
csapatjával Cantaviejabul Castiliába m en t, a’ segovi .i hadosztállyal 
egyesülendő. Y é g r e , a’ castiliai junta San Leonardo erősségben 
úté föl sátorát ama’két vagy három zászlóaljjal, mellyet Zariateguy 
hagyott vala h á tra , ’s innen parancsnokságot gyakorol a’ junta az 
Ebro ’s Duero közti egész földön. Látszik eb b ü l, hogy a’ carlosi 
hadjárás naponként nagyobb terjedelmű lesz. Előbb a’ Pyrenéekben 
v o lt, utóbb átkelt az E bron , majd ismét a’ D ueron, ’s mintegy 
2 5— 3 0  lieunyi környületben szállta m eg Madrid vidékét. De ezen 
uj veszély újabb íelkesülést látszik önteni a’ népbe ’s fölrázza a’ 
casíiliaiakat hanyagságukból. ’S ez mindig így  van, valahányszor 
a’ carlosiak veszélyesbek kezdenek lenni. Olly erőt és szilárdsá
g o t fejtenek ki illyenkor az alkotmánypártiak, minőt alig lehete tő 
lük reményleni. De épen e’ változás szerencse és szerencsétlenség 
közt, juttatja Spanyolországot tönkre. Em ber ’s pénzbeli nagy ön- 
m egerő tetés, ’s a’ hazának teendő nagylelkű szolgálat által végét 
kellene már ez ügynek szakasztani, hogy Spanyolország m egsza
badulhatna. ’S e z , áldozat és elszántság által még, mindig eszkö
zölhető volna. —

Sanz és Forcadell egészen véletlenül rohanák m eg el Cabo- 
nal és Grao helységek lakosit f. h. 4ikén, akkor t. i. midőn azok 
nagyobb része a’ tengerben fürdék. Nem írhatni le a’ zav art, melly 
a’ nép közt támada. Több csoport meztelen futásnak ered t; mások 
a’ Braham angol sajka álgyuji m ögé m enekedtek, melly csakha
m ar tüzelni kezde a' lázongókra, kik ez ’s a’ többi lakosság fegyver
fogása után csak h unar eliramodtak.

Bordeauxi sürgöny szerint f. h. lö ru l  a’ carlospárti hadsereg, 
melly Madridhoz egészen három lieunyi közelségre merészkedék, 
ismét visszavonult la Fonda de la Trinidadba, hol m ég i f ik é n  is 
tanyázott; melly napon Espartero hadserge (más sürgöny szerint csupán 
Espartero szem élte) a’ nép örömriadalmi közt érkezék Madridba. Ez 
nap este kellemetlen hir kezde szállongni egy kis ütközet bal ki
m enetérül, melly állítólag a’ carlospártiak táborszem ei és Y îgo csa
pati közt történt Torreladonesnél, Madridiul 5 lieunyi távolságra. 

A N G L I A .
A’dublini választásról azt beszélik, hogy miután O’Connell ’s 

Hutton, mint követek kikiáltanak, több mint 6 0  ezer ember fogadá őket 
Örömzajjal. —  A’ választások állása legrészrehajlatlanabb számítások 
szerin t: S í  5 reform er,’s 3 0 4  tory.De pártlapok közt e’ tekintetben igen 
„agy különség uralkodik. A’ M. Chronicle a’már bevégzett’s még füg
gő választások aránya szerint 3 4 2  határozott reformerből ’s 3 0 8  hatá
rozott loryból állandó alsóházra tart számot, mi állandó 34  szózatu mi- 
nisteri többséget adna. A’ torylapok ellenben mind ezt tagadják. —  
(Courier.) Újságokat kaptunk (luebecből ’s M ontrealból múlt hónap 
13ig, mellyekböl az látszik, mintha itt a’ politikai hévmérő forráspon
ton állana. Torontói hirek szerint Francis Head a’ felső tartomány 
gyűlését egy beszéddel halasztá e l , mellyben rem ényét fejezé k i , 
hogy a’ pénzforgásra nézve elfogadott rendszabályok átviendik őket 
a’ pénzfordulaton ez egyesült statusokkal együtt. A’ conservativ- 
gyülés Montrealban többrendü hathatós végzést hozott, a’ parliament 
által az utólsó ülésben megszavazott rendszabályok támogatásira. A’ 
gyűlés számos volt ’s tisztes személyekbül álla. Úgy látszik, mintha 
a’ dicséretes érzelmüek Canada valamennyi vidékiről mind összeße- 
reglettek volna. A’ beszédek ’s halárzatok olly forrók ’s fűszeresek 
valának , mint a’ minők Papineau ’s hívei tollából kerülni szoktak. 
„Yrégeztetelt: Hogy az alsó canadai gyülésház nem igazolható vo- 
nakodta megszavazni az e ’ tartomány törvényszolgáltatására ’s pol
gári kormányára szükséges ajánlatokat, vala fő oka az ő íülsége 
minister«! által javaslóit, ’s az ország parliamenlje által elfogadott 
végzeteknek ; —  Y^égeztetett : Hogy e’ gyűlés szerfölött roszalja 
a’ gyülésház többsége gyalázatos lépteit, mellyeknél fogva kifejez
ve vonakodik foglalkozni a’ nyiiványos ügyekkel ’s elhatározó megta
gadni a1 kormánytól közrehatását, és szilárdul folytatni e ’jó ezétzalú 
p o litik á t;—  Yrégeztetett: Hogy e ’gyűlés mélyen m egvan győződ
v e , mikép ő fölsége alsó-canadai alattvalóji elisinórt sérvei ó fe lsé 
ge kormányánál segélyre fognak találni ; mikép Alső-Canada foly-
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vásti összeköttetése e’ jelen statussal lényegesén szükséges a tarto
mány jóllétére, ’s boldogulására, ’» minden próba ez összeköttetést 
háborítani , ’s az ország eldaraboltatását okozni valamint e gyűlés 
véleményével ellenkezik, úgy annak ohajtási ’s érdekeivel sem fér 
m eg.“ —  E ’ határozatok azonban csak hidegvíz összehasonlítva az 
ez alkalommal tartott beszédek melegségivel. Ugyanazon szónokok 
franczia ’s angol nyelven szólának a’ néphez. Papineaut’s híveit rndi- 
caloknak , csempészeknek, pártosoknak, á ru ló k n ak ,’s eg>ebeknek 
szidalmazták. —

.A’vi Ingeknek, mint tudva van,nem igen kedvezni szokott Specta
to r úgy számít, hogy a’ ministerek Angliában és W alesben 2 3  követ
helyet vesztének, mi szavazáskor 4 0  szózatot adna. 16 megyében, 
égy mond a’ radical újság, szabadelmű tagokat akartak toryk he
lyébe tenni, d^ sehol sem sült el, keleti Cumberlandotkivevén, hol 
a’ hittagadó Graham szerencsésen kitaszittatván, nem tán két ,,teljes 
whig“ hanem gyökeres radical választatott, ’s ez a’ szabadelmüek 
egyetlen választási győzödelme az angol m egyékben.; —  keserű i- 
gazság, de mellyet épen nem takarhatni el. —  A’ hírlapok a’ vá
lasztásoknak már nagy részben elmúltok után telvék tudósításokkal 
azon kicsapongások ’s garázdaságokról, mellyek a’ választásokkor 
itt ott történtek. Egyik párt a’ másikra kívánja ugyan róni a’ vét
k e t, de a’ számtétel nagyon egyenlő; egyik A 9, a’ másik egy hiján 
húsz. Eilwinningben Ayr skót megyében Kelburne tory lordnak ru- 
hájit testéről letépték, ’s teste rnlul összeroncsollatolt. Cork város
ban a’ conservativek házait a’ pórság ostrom lá, ablakit belördelé , 
mit sem a’ rendőrség sem a’ katonaság meggátolni képes nem vala. 
J.egtöbb zajt csináltak az asszonyok, kik valamenyi ulezát harsány 
rikoltozással töltöttek be. Limerick m egye vá'asztásakor a’ kath. vá
lasztók a’ vagyonosb bérlőktől lóháton ’s lelkészeiktől vezetve ezer
nyi seregekben kocsin ’s gyalog tódultak a’ város felé zöld és vö
rös zászlókkal ’s repkény - ágokkal. A’ tory jelöltek biztossá^szo- 
báji ott is ostromolhattak, ’s az ajtónállók a’ földre Bujtattak. A ’ rend
őrség a’ biztosság tagjainak kiszegzett szuronyokkal vala kénytelen 
helyet csinálni, ’s m ég is  többen súlyosan m egsebesítettek . A’ con- 
servativ ajánlkozók egyike, Stafford O’ Brien, illy körülmények közt 
visszalépett. Délben a’ m egye egyik távolabb vidékéről egy jól ren 
dezett sereg paraszt, közöttük 8 0 0  lóhátas, jőve a’ városba, több 
pap vezérlete a la tt; de ugyanazon időben m egjelent egyszersmind 
egy sereg katonaság, a’ fő térhelyeket kivont karddal elfoglald, m i
re a’ szavazás minden további zavar nélkül ment véghez.

A ’ M. Chronicle azt mondotta volt egy czikkében, hogy ha
bár a’ ministerium a’ jövő parliamentben az uj választás által nem 
nyerend is olly nagy többséget, mint tán rem énylett, vagy ©hajtott 
volna , azért a’ toryk m ég sem fognak kormányra ju th a tn i; sőt a’ 
ministeriumnak m ég lesz három módja magát a’ hatalomban m ege
rősíthetni. Egyik mód t. i. az egyházi pártfogás, vagy is kinevezési 
jo g , mellynél fogva csak szabadelmű férfiakat nevezhet ki az egy
házi fő m éltóságokra ; másik az len n e , hogy a’ parliament elé adan
dó rendszabályok és törvényjavaslatokban m ég vigyázóbb legyen 
ezentúl mint eddig ; a’ 3dik végre az ifjú királynénak kizáró vagy 
legalább nagy bizodalma lenne. A ’ Times ezen okoskodás ellen m ér
gesen kikel, ’s azt sophismákkal ügyekezik erejéből kiforgatni. Név- 
szerint az első módra azt mondja, hogy az ellen a’ wliigek eddig a’ tory 
ministeriumok alatt folyvást zajgottak, ’s most rú t következetlenség 
volna ezen annyiszor megtámadt kormányelvet gyakorlani, — mint
ha bizony a’ whigek közt épen nem volnának tisztségekre alkalmas 
férfiak, ’s épen azért, m ert v\ hig valaki, a’ ministeriumnak tilos lenne 
azt valamelly hivatalra kinevezni! A ’2 dik módra azt mondja, hogy az 
által a’ m inisterség egészen conservativ lesz, m ert csak tory elvek
ből indulva ’s ollyakra építve terjeszthet elő törvényjavaslatokat, 
mellyek a’ toryság nagyszám ában fen ne akadjanak,—  holott a’ to 
ryk magok is m egvallják, hogy a’ reform —  jav ítás, —  azaz hala
dás szabadelmű elveit elfogad ják. A’ 3dik módot tagadják a’ m iniste
rium hatalmában lenni.

A ’ Globe az eddig bevégzett választásokat így számítja: an
gol megyék résziről 50  reform er, 1 0 9  to ry ;  angol városokéról: 
1 9 0  reformer, 151 tory; skót m egyékérő l: 1 2 reform er, 18  to ry ; 
skót városokérul: 2 2  reform er, 1 to ry ; mi a’ loryknak az angol és 
skót képviselésre 5 szózatnyi többséget ad. Ellenben az Irlandban 
eddig történt választások a’ viszonyt ollyan módon fordítják m eg , 
hogy a’ reformereknek 2 6  szózatnyi többséget adnak , melly a’ Glo
be szerint a’ \á!asztások végéig 3 8 ig  fölmehet ’s föl is menend. A’ 
Courier eddig már 3 3 3  reform ert és 3 0 6  toryt számlál —  Shar- 
man Crawford a’ túlzó radical, egykori dundalki követ, ki egyszer
re  mindent szeretne létesíteni ’s névszerint a’ tizedek teljes eltör- 
lesztését kívánja s a’ t. egészen félrevonult a’ mostani választási vi
táktól O’Connell befolyását sokkal nagyobbnak állitván Irlandban, hogy- 
sem ott akárhol is megválasztatását reméllhette volna. E gy felszó
lítást, hogy valamelly skót helyen ajállkozzék követül, élmellőzetf, 
azt állitván, hogy mig ólly férfiak, mint O’Connell és Hume min
den tehetségüket ’s befolyásukat a’ mostani kabinet fentartására for
dítják, semmi hasznosat nem eszközölhet ’s csak meghasonlást o- 
kozhatna a’ reformerek közt. A ’ Globe szerint a’ toryk csak a’ nor- 
folki választásra is többet kiadlak 1 0 0  ezer f. sterlingnél

A londoni vasúton Birmingham felé nem rég több mint 
3 0 0  em ber kocsizott 2 0  angol mérföldnyi gyorsasággal egy óra 
a la tt; midőn a kocsik kémény lökést kapták. A’vágányra í. i. valamelly 
patkó vala téve; szerencsére kelté tört az , ’s a’ kerekek alatt m a
radt darab egészen lapossá nyomatott, különben a’ legszerencsét

lenebb következések támadhatlak \o lra . F g y  12  éves gyermek tré
fából teve azt oda, látni óhajtván, valljon a’ patkó el fog e törni? A’ 
gyermeket be zárták , mivel az 5 font sterling bírságot m eg nem tud
ta fizetni. —  A’ National egyik londoni levelezője a’ legutolsó angol 
’* iilandi választásokkor eddig megöleltek számát 9 re, a" m egsebesí
tettekét 6 5 re  teszi. •— Paisleyben a’ gyármunkások ínsége olly nagy, 
hogy az ottani tanács és papság a’ b ritek  jótékonyságához folyamo
dott. A’ felszólításban azt mondják, hogy most közel 2 0 ezer m un
kás kenyérlelen , kik közül 12ezer már több hónap óla polgártársa
ik irgalm ától é l; most azonban a’ helybeli eszközök olly annyira 
kimerítvék, hogy kénytelenek e’nyilványos kérelmi lépésre. A ’kiróly- 
né azonnal is 2 0 0  font sterlinget (2 0 0 0  pf) adott készpénzben, M el
bourne lord pedig e’ szegények lölségittetésökre J 00  font sterling 
ajánlással aláírást nyitottt. liem éllhető , hogy számos aláíró fog ta

lálkozni e ’ jótékony czélra.
A ’ Times valamelly német újság után, „melly azonban, úgy

mond, jól szokott értesítve lenni a’politikai napitörténetekrül Bécsben, 
azt mondja, hogy Anglia ’s Ausztria közt kereskedési szerződésről 
alkudozás foly. Minthogy a’ bécsi kabinet a’ porosz vámrendszerhez 
nem állott, term észetes vala más kereskedési kapcsolatoknál gondos
kodni. A’ külügyek ministeriumából M acgregor tir egész buzgóság- 
gal viszi az alkudozásokat, ’s lem éllhetni, hogy nem sokára külde
tése szerencsés sükerével lérend Angliába vissza.

Besehid bey a’ török követ az angol udvarnál Salamé u r
nák, ő fölsége keleti tolmácsa ’s egyik titoknokának kíséretében most 
utazást teszen Anglián, Y alesen, Jrlandon és Skótzián vég ig .—  A ’ 
M. Post szerint, aug. I3 á n  az özvegy királyné születésnapján ő 
fölsége az ifjú királyné egy pár igen drága karpereczet adott 
ajándékul kisded arczképével az özvegy királynénak. Kent hgné pedig 
szem élyesen m eglátogatá Busby-parkban. —- A ’ M. Herald sze
rint ő fölsége a’ w ürtem bergi király aug. 1 4én Teck gróf név alatt 
M andelslohe gróf és Spitzenberg báró kíséretében útnak indult 
a ’ kézműves k erü le tek b e , ’s legelsőben is M anchesterbe. Ő fe lsé
gét Londonba aug. A 9 re  várják ismét vissza.

A’ Globe azt jegyzi m eg , hogy a’ mostani parliamentben 
kevésb számmal lesz a’ tudományos férfi, mint a’ m últban, valamint 
n ár a ’ múltban is kevesebb vala , mint az előbbiben. —

F R A N C Z I A O R S Z Á G . \
A ’ statustanács, mint m ár emlitetlük, elhatározta, hogy a’ mar- 

salok dijai más hivatalokéival is öregbittethetnek, ha t. i. valamelly h i
vatalt viselnek. A’ National erre  m egjegyzi: „O udinot, Molitor és 
Maison uu. tehát ezentúl I 2 0 e z e r  franknyi személyes díj mellett 
A 2 c zer franknyi fizetésüket is húzhatják pairségök tü l, valamint min
den más nyugpénzt, kedvezést, adományozást ’s dijszaporítást, melly 
adatott nekik. —  A ’ király Énben sokat foglalkozék mellképtárával 
és számos rendelést adott a’ hézagok kipótoltatásira, úgyszinte több 
képet hozatott a’ Palaysroyalból az eui gyűjtem ényhez kapcsoltatan- 
dót. A ’ régi Eu grófok sirboltjára is fordítá figyelmét ’s a’ szük
séges javításokat megparancsolá. —  Nem ours hg és Bumigny tá 
bornok néhány személlyel „Amalie királyné“ briggen Angliábarán- 
dultak egy lóversenyre, honnan már meg is tértek. —  Még semmi b i
zonyost nem tudni, mikor fog a’ kir. család Euből visszatérni. A zon
ban legalább a’ királynét 16 ra  várták vissza P arisba, m inthogy a’ 
jutalomkiosztáskor megjelenni szándéka fijai Aumale és Montpensi- 
e r  hgek ott tanulása miatt.

Parquin egy irata szerint a’ Jour, du Commerce-hez Bona
parte Lajos útlevél nélkül induff Francziaországon keresztül Arenen ■ 
bergbe, enyészetre hanyatló édesanyjához.

A ’ ministeri eslilap végre megvallja, hogy M arseilleben cholera 
van; a’ mindennapi esetek száma lo rö l már 4 re  őre szállott. B eteg
ség okának a’ nagy hőséget állítják. — Martin a’ kereskedési minister 
belgiumi és angliai utjábol szerencsésen ’s tapasztalással rakodtan 
visszatért. —

Hét év óta először tö rtén ik , hogy a’ király a’ tudom, egye* 
térni gyűlésen m egjelent. E lőször engedé meg a’ mély nyugalom , 
mellyet Francziaország élvez , hogy a’ király amaz édes m egindu
lásnak hódoljon, m ellyet illyes gyűlések okozni szoktak. A ’ király 
hétfőn tudá m eg E u  kastélyban, hogy fijai közül kettő jutalmat nyert 
a’ versenypályán, ’s noha elutazása csak a’ hét végére vala tűzve, mind- 
azáltal mégis visszasietett Parisba, hogy gyerm ekei kitüntetésének 
tanúja lehessen. A ’ király váratlan m egérkezte a’ Sorbonne falai 
közt összegyűlt számos ifjúságot a’ legzajosabb lelkesülésbe hoz
ta , m elly m ég növekedék, midőn a’ király után a’ királynét, Orle
ans hget ’s h g n é t , ’s az egész bgi családot belépni látó. —  A’pá
risi vasút felavattatáást S t Germain fe lé , aug. 20ikára teszik.

A ’ király f. h. 9 é n , mint trónralépie évnapján , többi közt 
M eyerbeer hires han g szerző t, becsületrend! lisztté nevezé.

7hiers nőstül Olaszországból Schweiz felé a’pyreniii fürdők
be utazik. —-

Honából jul. 2 7 rö l költ tudósítások szerint, 2Gkán ismét va
lamelly komoly ütközet volt az arábokkal Seybousa mellett, kik nagy 
számuknál fogvást a’ francziákat bekeritendők ’s legyőzendők vajá
nak, ha a’ spahik és vadászok olly vitézül nem viselték volna ma
gukat. K ét trombitás és egy őrm ester a’ csalatéren maradt. Áz ará- 
bok tanúji a’ Constantine ellen küldendő lxadszállitványnak ’s azért 
támadják m eg olly gyakran a’ francziákat. —  P ory  - Paty mulatt 
ügyvédet a’ tengerészet és gyarmatok ministere a’ martiniquei tör
vényszékek ügyészének nevezte. —



O L  A S Z Ó  n  S Z A G
Nápolyból äug. 5röl ezt Írják az Álig. Ztgnak: Tegnap est

ve nem sokára éjfél után egy éjszaki fény ritka tüneménye vala ná
lunk szemlélhető. Eleinte az ég éjszak - irányban vérvörös vala, ’s 
tüzes sugároktól barázdás, mellyek egész a’ forgó pontig é r te k ; az 
ég halkan világosabbá lön, ’s végre egészen czitrom-sárgásan tünék 
e l<5. Jó félóra múlva ezen fölséges látvány egészen elm últ, ’s a5 
csillagok ismét teljes fényükben ragyogtak. —  Az utóelőtti éjjel itt 
’s a’ környéken tanyázó nápolyi ezredekben összeesküvést födöztek 
föl a’ kormány ellen, mire különféle elfogatások történtek, ’s több
nyire az altisztek k ö z t, kik majd valamennyien szicziliaiak , 's is
meretlen kutfőbül pénzt kaptak. Ugyanazon éjjel valamennyi schwei- 
zi ezredhez parancs érkezett, hogy készen tartsák magukat. Reméli- 
helő , hogy a’ törvények szigorúsága e’ gonosz terveknek nem so
kára véget velend. —  A’ cholera, habár lassan is, de alább hagy. 
Néhány nap óta nagy ugyan a’ hőség , de az éjjelek arányszerüleg 
igen hűvösek. —

Az Oest. Beob. folytatja a’ szardíniái királyság és a’ spanyol 
kormány közt fenforgó viszonyok iránti hivatalos irományokat. A’ 
3dik darab egy szóbeli jegyzék, melly Foster chevaliernak adatott. 
E ’ jegyzékben csak azon óhajtás fejeztetik ki a’ spanyol kormány 
ré sz irő l, hogy ámbár a’ consulok hivatalos eljárása felfüggeszteték 
a’ két országban, mindazáltal a’ kereskedési viszonyok vétessenek 
tekintetbe, ’s a’ consulok, hanem  hivatalosan is, de legalább m agá
nyosan ügyelhessenek honfiaik dolgaira. A’ szardíniái kormány 
eziránt megegyezését jelenté. —  4dik darab 1 8 3 7  május óén Ge
nua kormányzójához Solar de la M arguerite grófiul intézett Írás 
másolatja, mellyben a’ szardíniái kormány jelenti, hogy mivel a’ 
szardíniái hajók a’ spanyol révekbe nem bocsáttatnak, ámbár a’ 
spanyol hajók a’ szardíniái révekben semmi akadályba nem ütköz
nek , ezen elnézés mindig nem tarthat, azért is folyó évi jul. i ig  
fog a’ szardíniái kormány várakozni, hogy a’ spanyol kormány e’ 
gyűlöletes rendszabályt a’ szardíniái hajók ellen visszahúzza; mi ha 
nem történik, a’ szardíniái révek is el fognak záratni a’ spanyol ha
jók előtt. Addig azonban a’ kereskedési viszonyok ne szenvedjenek.

Nápolyból aug. lO röl írja az Alig. '/.tg . :,, Mivel néhány rósz 
akaró személynek kedve telt abban ism ét, hogy a’ hiszékeny nép 
között ollyan hirt terejesztgessen, mintha a’ cholera semmi egyéb 
nem volna, mint a’ kormány által intézett m egm érgezés v. meg- 
é te tés, a’ rendőrségi ministerium kénytelennek érzette magát, egy 
ő fölsége által saját kezűleg aláirt rendelésben minden illyes rósz-, 
akaró híresztelést megtiltani; ’s a’ kiről bebizonyíttatik, hogy illy 
elhiresztések szerzője, az katonai törvényszék alá esik, ’s kemény 
büntetésre tarthat számot. -— E ’ hamis hiresztések voltak okai, 
hogy a’ pórság Palermoban olly vad gyilkolásokat és kegyetlensé
geket vitt véghez. Az olasz határszélekről pedig auguszt iG rol 
szinte az Alig. '/Ag. igy ir: „Ha az állításoknak hihetni, mellyek 
kereskedési levelekben a’ római tartományokból, olvashatók, Szi- 
czilia ismét komoly jelenetek láthelye vala , mellyek alkalmakor 
az alig beigtatott hatóságokat félre ism erték, ’s kényszeritették, 
részint hivataljaik letételére, részint az ország elhagyására. Köze
lebb részletekbe ugyan e’ levelek nem bocsátkoznak, úgy hogy 
nem tudhatni bizonyosan: hol történhelének e’ sajnálkozásra m él
tó ese tek , ’s mi nyujlhata rájok alkalmat. Az egész eset méltán 
kétségbe vonható is lehetne, ha több rendű hiteles levél olly ha
tározottsággal nem említené. E ’ levelek aggodalmas hangjából Ítél
ve zendülésben látszott Sziczilia lenn i, vagy legalább készülőben 
arra, hacsak a’ nápolyi király jelenléte e ’ szigeten , a’ szicziliabe- 
liek elméjét le nem csilapilja. —  A’ cholera egyedül alig okoz- 
hata ottan illy szörnyű izg ást, millyennek azt rajzolják, hihetőleg 
m ég más indítóokoknak is kelle oda járulniok. M ondják, hogy 
röpkeiralok, név szerint egy füzetke, mellynek szerzőjét nem 
ismérik, ’s kinek felfödözésére a’ rendőrség híjában fordított min
den lehető eszközt, ada ösztönt ez izgásokra. —  E gy más é rte 
kezés is az igazgatásról Nápolyban és Szicziliában, mind a’ két 
ország politikai és anyagi viszonyiról, mellyet a’ királynak egy 
magát szinte meg nem nevező jogtudós ajánlott, ’s melly kőnyo
más által ezernyi példányban kering a’ közönség kö zt, valamint 
Nápolyban, úgy Palermoban és Messinában is nagy zajt okozott, ’s ’a 
nápolyi és szicziliai ügyek bajos állapotját nagy részben ennek is 
tulajdonítják. —  E gy romai levelező az Alig. Ztgban, Romából 
aug. Ifirő l nagy örömmel jelenti, hogy azon cholera, melly Ro
mában jelentgeti m agát, ’s mellyben halnak is az em berek, nem 
ázsiai cholera, hanem csak a’ közönséges. —  Nápolyból a’cholerá- 
ra nézve ugyan jók a’ h írek , de nem a’ politikai állapotra néz
ve is, m ert valameüy felfödözött összeesküvés miatt folyvást tö r
ténnek elfogatások. —

N É M E T O R S Z Á G .
A’ lipcsei lap szerint a’ KRdek gyűlésének 2ik kamrája aug. 

lö k i  ülésében Dieskau követ a’ hannoverai statusalaptörvény sorsára 
következő indítványt tön: „Xyilványítsa a’ kamra m egegyezését a’ 
badeni népkamra indílványa ’s határozatával a’ hannoverai ügyben, 
’s fejezze ki rem ényét a’ magas statuskormány iránt, hogy követe által 
a’ szövetség-gyűlésnél annak értelmében munkállatand.“ Ez indítványt 
azonnal 49  szózat támogatá, ’s élénk vita keletkezék fölötte, mellynek 
folytában főleg Lindenau stalusminister arra  íigyelm eztete, hogy, 
ha ez indítvány elfogadtatván a' kormányhoz jőneis, a’dolgok mostani

helyzetében »emmikép sem történhetnék valami. Ea indítvány által 
a’ német szövetséges statusok nyilványos jogának egy fő elve sérül 
m eg, melly szerint idegen statusok belviszonyaiba avatkozni nem 
szabad. —  Míg ez ügyet Hannover« RRdei a’ szövetség-gyűlésnél 
elő nem hozandják, semmi más kormánynak nincs joga ez ügybe avat
kozni. De ha ez ügy a’ szövetség-gyűlésre sérelmül hozatnék föl 
Ilnnnovera Hitei által, akkor a’ kormány nem fog késni a’ tárgyat 
szoros vizsgálat alá venni, ’s követét a’ szövetség-gyűlésnél olly 
értelmű utasítással ellátni, minőt az alkotmányos viszonyok általá- 
nyosan Németországban, név szerint Hannoverában, kívánnak. Az 
indítványlevőn kivül még többen is szóltak az indítvány mellett. Az 
indítvány 6 3  szavazó tag közül 9  szózat kivételével fogadtatott el. 
Mig a’ 2dik kamrában e’ vitatás folyt, az elsőben a’ megállapított 
napirendről vitáztak. Annak végeztével fölkelt Crusius dr, ’s a’ han
noverai előzményekre és badeni 2dik kamra végzetére hivatkozva 
következő indítványt tön: „Végezze a’ kamra, hogy jegyzőköny
vileg azon óhajtása ’s reménye fejeztessék ki, mi szerint a’ statuskor
mány adandó alkalommal, ’s név szerint követsége által a’ szövet
ség-gyűlésnél az alkotmányos elv fentartására munkáland Hanno, 
vera királyságban.“ Az inditványról itt is hosszabb ’s élénkebb vita 
támadt, különösen pedig azon alakról, mellyben a’ tárgy tanács
kozás alá vétessék. A’ helytartó elnök Deutrich dr kérdésére tagadólag^ 
határozá el a’ kamra 16  szóval 12 ellen, hogy e’ tárgyról a’ kamrában 
tüstint végzés hozassák, ’s 17 szóval 11 ellen azt, hogy az a’ leg
közelebbi napirendre hagyassák. A’ kormány meg azon nézetével 
jött e lő , hogy e’ tárgyat talán jobb lenne titkos ülésben meghányni. 
A’ tudósítás elhallgatja, mit végzett erre a’ kamra. —

Az Alig. Ztg rendkívüli toldalékéban ez utóbbi napokban 
„Észrevételek“ czim alatt hosszú czikket közöl több számon végig  
folytatva, mellyben egy a’ Mecklenburg hghez intézett irományban 
azon okok adatnak elő, miknél fogva Mecklenburg Ilona hgasszonynak. 
nem tanácsos menyekezni Orleans hggel. Egy fuldai levelező az Alig. 
Ztgban megjegyzi erre: „A’ francziák méltán mosolyoghatnak, hogy  
Németországban a’ publicisták még folyvást vitáznak arról: valljon, 
férjhez menjen é Ilona hgasszony Orleans herczeghez ? holott a’ há
zasság már rég véghezment mind a’ két fél teljes megelégülésére.

Frankfurt, aug. ló é n :  Mainzban a’ Guttenberg ünnep illő 
méltósággal ment véghez. F. h. 13án dél tájban a’ Frankfurtból ha
jón érkezett könyvárusok, betűöntők ’s egyéb műtársak küldöttsé- 
g it, az ünnepi biztosság a’ folyam közepén elfogadván, szives üd
vözlet közt partra szállitá, hol harsány éljen kiáltások’s álgyurobajjal 
tisztelteiének meg. Számos nevezetesb német város külde képviselőt, 
e ’ díszes ünnepre, kik 14én reggel a’ városház nagy termébe se
regiének, hol több üdvezlő és szerencsekivánó irat olvastaték föl. 
Innen 9 órakor az egész gyülekezet a’ székesegyházba, ’s onnan 
Guttenberg szobra fölavatására siete. A’ hely, mellyen Thorwaldsen 
’s Crozatier remekműve álla, iszonyú félkört képeze, ’s a’ tömérdek, 
néző csoportok legszebb rendezet szerint foglalhatának helyet az al- 
kotványokon, mellyek egyikén 1 2 0 0  énekes „Téged isten dicsé
rünk“ et zengé. Mindenütt illő rend mutatkozék. Az ünnep intézők 
nemzeti szalagot viselőnek kalapjaikon. Pittschafi elnök lelkes beszéde 
után a’ szobrot Ieleplezék, mit puskarobaj és harsány örömrivaj kö
vete. Ezután többrendü költeményt osztónak ki a’ nép közt, ’s egy  
népdalt elénekelvén , csuda szépségű ’s három gyönyörűen ékesült 
szürke lótui húzott sajtón, rögtönzött verseket szedőnek ’s nyom
tatának. A’ mindenfelől összesereglett nézők száma olly tömérdek 
volt, hogy több házfödelet is le kelle bontani, mellyek zászlókkal 
ékesittetvén nézóhelyül szolgáltak. Az ünnepélyen prussziai Vilmos 
és Cambridge hgek is jelen voltak. —

E L E G Y H I R .
Az országos hitelintézetek tanácsa aug. 4kén tartá éven

kénti ü lését, mellyet a’ pénzügyminister, Cancrin gróf, szokott be
széddel nyita m eg , ’s abban valamennyi hitelintézet óllapotja rajzát 
közié, beszéde végén azt említvén, hogy részint ezen intézetek, ré
szint a’ kormány egyéb rendszabályai követkéz!ében az ország hiteli ’a 
pénzügyi állapotja reménydusan van megalapítva, ’s folyvást virág
zóbbá válik. —  A* czár aug. 3kán költ rendeleténél fogvást a’ ko
ronaörökös kértére számos Szibiriába számüzöttnek enyhité a’ bün
tetést. A’ vétkesek többrendü osztályba tétetnek.

St. Albans angol hgnő Burdett Angélának egy millió 8 0 0  
ezer font sterlinget hagyott végintézetében! —  Nassau léghajó f. h. 
9kén este Green ’s még hét úrral fölrepülvén a’ Vauxhall-kertból, 
■érelem nélkül a’ leylemi mezőségre bocsátkozék 2 2  angol mérföld
é i r e  Londoniul. E’ légulazás jövedelmét a’ szerencsétlen Cocking 
özvegyének ajándékozó Green.

Bonaparte Péter, Luczián fia, f. h. 8án Falmrmthból Cor-
fuba indult.
GABONAÁR : august. 28 és 29‘lik. Tiszta búza 80 — 73 l / 8  — 60- Kétsze;

rés 50 2 /3  — 46 2 /3 -  R ^ s  36 2/3 — 33 l /S -  Árpa 25 l / 3  —24 — 21 i f  3-
Zab 18 2 / 3  — 17 i /8  — 16- Kukoricza 56 2 /3 -

PÉNZKE L E T :  B ecs, aug. 26án. 4 pCtcs stat. köt. 100 i / 8 i 8 pCtes 77 5/3
1821iki 500 fto® kölcsön 581 7 8; bécsvárosi 2 i f i  pCies; bankóköt. 6« 1 / 8 .

DU N A V IZ - Á L L Á  S t auguslus 2Sdikán: 6' 9" 0 '" 29*1 kén 7 ' q" 9 '" SOdikán

7' 1" 0'"
L O T T E  R í  A- Budán auguslus 26ikán: 26- 24- 2S* 28- 58-

t Bécsben aug. 2 6 ikán: 89* 23* !!•  37- 41-

Szerkeszti 11 e 1 m e c z y . Nyomtatja B e i m e l .
•tj»



P e s t ,

sz o m b a t, grp. 3 . JELENKOR. ffO. szám.

F O G L A L A T :  Magyarország (kinevezés és ncmesités ; pesti vásártiidósitás; különféle ; náclornénk intézetlátogatása; zalamegyei léglflnemény; Pannónia keresztül 
jött a’ Vaskapun; körmendi ’s lenibergi tudósítás; rnagy. tud. társ.; somogyi lóverseny.) Portugál a (a’ lázongás növekedni látszik; elfogatások.) Spanyolország 
(cortesgyülési viták; Calatrava kormányzati fölvilágositása; liirlap-eltillás ; sajtókoriátozó parancsok; hadi hírek: Bspartero Madridban; az ellenség visszavonta 
magát a’ fővárosiul; a’ rosasi ütközetről szóló tudósítása Vigonak ’s a’ t.) Anglia (a’ választások síikére ’s logujabb állása; a’ királyné elhatárzoltsága ’s a’ t.) 
Francziaország (tuilleriai ebéd; fr. liirlapi hazugság; különféle.) Olaszország. Németország. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A R O R S Z Á G .
0  cs. kir. fölsége f. é. aug. 12ki határzatában Kolbay József 

hiltudomány-tanitót szepesi valóságos ; aug. 18ki rendeletében pedig 
Tordy István bicsai lelkészt, és Sztarek Lajos zsolnai árvaház-igaz- 
gatót nyitrai tiszt.beli kanonokokká nevezni; ’s aug. 14ki végzetében 
Letllinger Antal Ferdinand fbg lovas ezredbeli századost, czímeres 
nem ességgel dijmenten fölruházni méltóztatott.

V á s á r i n k r ó l  már darabideig folyvást rósz hirharangot 
kelle kongatnunk , s valóban a’ mostan múlt János fővételi sok- 
adalom sem igen szolgáltata kíméletre okot. mert általányosan véve, 
az adásvevést ismét léhának kell mondanunk, noha némelly egyes 
részletekben kedvezőbb vala, mint a’ múlt M edárdnapi, minek okát 
az egyetem i’s világszertei pénzbajon kívül leginkább azon körülm ény
ben kereshetni, hogy a szigorú teleltetés, m arhadög, ’s egyéb csa
pások által pénzükből kifogyott gazdák, sőt földbirtokosakis, még min
dig lapos erszényről kénytelenek panaszkodni, mivel a’ hideg tavasz 
annyira elkésteté a’ gabna-érést ’s aratást, hogy csak igen keveset le- 
hete mindeddig nyomtatniok, mit pedig inkább élelem re mint ela
dásra valának kénytelenek fordítani. Egyébiránt honi gazdaságunk 
’s iparunk egyik fő ága , a’ gyapjú , csakugyan m égis több vevő
re talált most, mint a’ múlt vásáron, ’s majd minden fajam agasb áron 
kelt,mintegy 4 0  ezer mázsa 60bul; a’ közönséges egy és két nyiretüt 
mohón vásáriák az olasz és strassburgi gyapjukereskedők össze. A’kö- 
zéptinom 5— 10  emelkedett a’ vásár fogyla felé. És így m ár 
most annyival inkább reméllhetnek minden jó t honi gyapjutermesz- 
tóink, mivel külföldről is folyvást kedvezőbb hírek érkeznek, nem 
csak a’ gyapjukeletrül, hanem az egész kereskedési pangás na
ponkénti csökkentérül is ; Amerika pedig rendesen kezdi fizetgetni ta r
tozásit, minek üdvös következményit Angliában már érzik , ’s rövid 
idő múlva honi kereskedésünk is hihetőleg tapasztalandja. A’ rep- 
cze- ’s lenmagolajt valamennyire csökkent áron vásáriák; a’ ló-tehén- 
’s ökörbőr ára ellenben jóval magosbra szökött. —  B or, pálin
ka, méz, gubacs, rongy nem igen kelt, de a’ közönséges posztó , 
vászon, fagy g y ű , ’s kender jó áron. —  Mind ezi bővebben 
mai É rtesítőnk magyarázza.. —  E ’ körülmények jobbadán az úgy
nevezett nagyvásárra lévén alkalmazhatók, a’ kis v. gyalog vásárról 
annyit mondhatunk, hogy igen élénk volt minden tekintetben. Ut- 
czáink reggeltől estig telve valának szorgoskodva siető kisvárosi ke
reskedőkkel, a’ czifra ’s pipereboltokra kiváncsi kedvüleg kandiká
ló szépekkel, ’s fontos tervredős arezulag komolyan ballagó gaz
dákkal; ’s e’ tömérdek em bert csak egy czél izg a tá : vevés vagy 
mulatás. Valamint az elsőt, úgy ez utóbbit is teljes m értékű kény
nyel és kéjjel üzheték ; m ert a’ vásártéren nappal kiki legfeszültebb ’s 
kicsapongóbb vagy különczködőbb kivánatit is minden tekintetben ki- 
elég ithelé, este pedig legalább egy óráig tanakodhatott’s divánkozha- 
tott, mig meghatározhatá, hol mulassa magát. Egyfelőlnem zeti szín
házunk inte, ’s ugyan, ki tudott volna intésinek ellenállani ? De abba 
nem fért ám annyi ember, mennyi bemenni törekvék, ’s igy a’ kün- 
maradtak aztán megoszlottak a’ pesti ’s budai német színházak közt, 
vagy Budán Gautier eszéki polgár kötél- ’s lovagmüvészi mutat- 
ványit, Polito álla tsereg letét’s a’ t. szemlélgeték. —  T é t e n ,  Győr 
m egyében, aug. iő é n  az ágostai vallásuak szokott évi kerületi fő- 
gyülést tartván, egyszersmind Kis János superintendens főpásztor- 
kodása századnegyedét egyszerű csöndes méltósággal ünneplék.

k ü l ö n f é l e . Nádornénk ő cs. kir. lhgsége m. h. 24én, W ür- 
tem berg Henriette föns. anyja kíséretében, a’ budai irgalmas szer
zet kórházát; 25én  pedig Thurn ’s Taxis grnővel a’ pesti orthopaedi 
gyógyintézetet tiszteié meg látogatásával. —  Alihályfán, (Zala m e
gyében) julius 19ikén éjjel 1 0 ^  órakor a’ csabrendeki és S ü 
m eg közti hegy fölött, nyugatról keletnek, iszonyú moraj ’s zúgás 
közt, tűzoszlop vonult el az égen , ’s a’ Bakonyban kétszeres dur- 
ranattal tűnt el. Átvonulta közben annyira megvilágitá a’ láthatárt, 
hogy a’ szabadban mindenütt kényelmesen lehele olvasni. Az eg y 
m ást érő ’s álgyurobajhoz hasonló durranatoktul megrém ült kutyák 
’s macskák ugatva ’s nyávogva futkostak s ze rte ; a’ föld megrendült, 
’s m ég a’ sümegi ablakok is recsegtek rámáikban. —  Kram er József 
budai város-orvos m. h. 14én meghalálozott. 1 8 3 5 b en , mint or
vossá léte 50ik évében, a’ m k. tud. egyetemnél másodszor kapá m eg 
az orvossá-avattatási oklevelet.—  Az eddigGalacz és Skela-Gladova 
közt állomásozott „Pannónia“ gőzöst minden pillanatban várjuk. A’ 
Vaskapun szerencsésen keresztül jö tt ,  ’s igy ez az első gőzös, 
melly ez utat fölfelé megpróbálta. —  Batthyány Fülöp hg körmendi 
gyönyörű kertjében egy 8 0  éves „Aloe agave americana“ virít. E ’ 
szép növény két ölnyi m agosságu ’s ezernél több bimbóval díszéig. 
E ’ ritka tünemény nagy íigyelmet gerjeszt a’ füvészet - kedvelők 
közt. —  Leinbergi hirek sze rin t, aug. 2 0 ró l , az ottani vidéken az 
aratás igen kedvező időjárásban juta v ég h ez , ’s a’ gabona nagy 
részét m ár biztos födél alá takariták. Az aratást, egészben véve

jól gyümölcsözöttnek mondhatni, ámbár a’ tavalyi kielégítőbb vala 
Legjobban fizettek a’ téli gabonafajak, ’s ezek közt főleg a’ tiszta 
búza; a’ burgonya pedig, ha meleg leend az ő sz , igen bőven fo* 
jutalmazni. Szám os év óta nem term ett annyi le n , mint most. 
Egyébiránt a’ gabona- ’s pálinka - kereskedésben tespedé hanyagság 
uralkodik. —  Saragorában az augusztusi vásárra 6 7 0 0  ö k rö t’s 3 0 0  
borjut hajtottak. A’ besszarábiai ökör darabja 1 3 — 14 aranyon kelt 
e l ,  ’s az eladók minden darabon 1 -  aranyot nyertek. Az el nem kelt 
marhák nagyobb részit Ollmützbe hajták. A’ teheneken vesztének a’ 
moldvaiak, m ert párjá t, noha nekik a’ vámmal együtt 13  aranyba 
kerü lt, 1 2  aranyon adhaták el. A’ lovakat igen keresék, mivel csak 
nagyon kevés jó jelent m e g a ’ vásáron. —  (Isteni Prokesch cs. kir. 
követ Athénben, fényes készületekkel várja János fhget, ki Odes- 
sából f. hónapban induland valamellyik gőzösünkön Athénébe.

magyar ti dós társaság’ kisgyülése aug. l 4 .1. Bárány Ágoston
l. t. a’ nagy szótár’ készületei’ számára a’ magyar és török nyelvben e- 
lőforduló rokon hangú és jelentésű szavak gyűjteményét kiddé be. II. 
Egy a’ Tudománytár’ számára beadott törvénytudományi értekezés vizs
gálat alá bocsátatott. III. Schedel Ferencz titoknok és Pólya József 1. 
tag’ előadásokra Cuvier’ állatországa 2dik szakasza Vajda Péter által 
fordítva; úgy dr. Vállas Antal’ kézirata: Felsőbb egyenletek egy is- 
méretlennel, Győry Sándor r. és Vásárhelyi Pál 1. tagok’ javaló véle
ményökre ajánltatott nyomtatásra a’ nagy gyűlésnek. IV. Egy arithme- 
ticai munkáról nem egyezvén meg a’ bírálók’ véleményei, az egy har
madik vizsgálónak adatott ki; egy szépliteraturai munka pedig a’ vé
leményadók’ egyértelmű Ítélete’ következésében nyomtatástól elmoz- 
dítatott. — Aug. 28d. tartott kisgyülésében a’társasága’ megkoszorúzan
dó pályairatok’ ügyével foglalkozott. Ugyan akkor I. Egy törvénytudo
mányi értekezés az illető bíráló’ előadásához képest el nem fogadtatván, 
szerzőjének visszaadatott. II. Szász Károly r. t. által gyűjtött törvény
tudományi műszavak az illető szerkesztőnek adattak át a’ társaság’ tör
vénytud. műszótárába sorozás végett. III. A’ könyvtár’ számára követ
kező ajándékokat adott be a’ titoknok: a) Egy pillanat a’ dézmákra , 
Hollók Imre által, Rozsnyón 1837. b) Parthenon, Ild. kötet, Ormos 
Lászlótól, Sáros-Patak 1837. c) Slavoniáról, mint Magyarországnak 
alkotmányos részérül, Podhradczky Józseftől, Buda 1837, és ugyanat
tól: Romanorum principum effigies a’ Joanne Hutichio confect?, aucta et 
castigata, opera Joannis Sambuci. d) Haiszler Görgy’ orvosi munkája, 
Ilid  darab , Veszprém 1837. Kolosváry Sándor t. tagtól. IV. A’ pénz- 
gyűjteményt Ruchietl Miklós hat darab régi pénzzel nevelte,

Aug. 29én a’ társaság a’közhasznú tudományos könyvtár’ ügyé
ben tanácskozott. Ugyan ekkor a’tudománytár’ számára két philosophiai 
értekezés, külön nyomtatásul pedig egy természettudományi, egy drá
mái , :s egy hadtudományi kézirat nyujtatván be, azok szokott mód sze
rint bírálat alá bocsátattak.

Aug. 30kán a’ játékszini küldöttség’ jelentése terjesztetett elő 
annak a’ múlt academiai évbeli munkálkodásairól; ’s némelly előkészü
letek a* nagy gyűlésre fejeztettek be. A’ könyvtár’ számára Edvi Illés 
Pál 1. t. „Gyónók’ katekizmusa“ czimü legújabb munkáját (Pest, 1837.) 
nyújtotta be.

A’ MAGYAR TUDÓS t á r s a s á g ’ játékszini küldöttsége’ munkálatairól 
n e g y e d i k  értesítés. — A’ küldöttségnek Róthkrepf Gábor 1. t. jegy- 
zósége mellett folyó évi február’ 20kától fogva mostariig tartott hat ülé
sében a’ következő színmunkákat fogadta e l: lő r A’ király Ludason , 
ered. vígját. 5. felv. Gaaltól. 2or Fiatal házasok, ered. vígj. 3 felv. 
Csató Páltól. 3or Monaldeschi, szomorúját. 3 felv. Dumaslól, ford. 
Havi. 4er Gyámság, vígját. 2 felv. Gerle és Horn után Ecsedi Gyula. 
Az elfogadottak közűi eddig kettő fordult meg a’ színpadon. — lsmé- 
teltetik, hogy mind ezen, mind a’ régebben hirdetett színmüvek leira
tás végeit bármelly színész társaságnak kiadatnak a’ m. t. társaság’ 
levéltárából. Pesten, a’ kisgyülésből, aug. 30. 1837. D. S c h e d e l  
F e r e n c z ,  titoknok.

S O M O G Y I  V E R S E N Y
Aug. 16kán délután két órakor volt az első lóverseny illy rend

del : 1. első versenye az adózóknak 60 és 20 pfrtra 2. ang. m. f. in
dultak többen: B e r t a  S á m u e l  aszalói adózónak 6. e. pej kanczája 
R ózsa első nyertes, B i r ó  S á n d o r  ugyan aszalói adózónak 6 e. pej. 
kanczája A b l e r  második nyertes. — 2. 60 ar. díj 1? ang. mf. ism. 3e. 
90,—4e. 110,—5e. 115— 6e. és id. 119 ft. k. 2 fonttal kevesebb id. lo
vak 5 fonttal több teherrel. — a) C s a p o d y P á l  urnák 3e. f. v. sz.
m. Milord apj. Y  Election, any. M iss, 3. 2. b) C z í n d e r y  L á s z l ó  
urnák 4e f. v. sp. k. Babieeka, ap. Murphy, an. Csinos 2. — visszahu- 
zatott. 3) F e s t e t i c s  M i h á l y  grófnak Estrella 3e. f. v. sp. kan. ap. 
Murphy; any. Helena 1. és így nyertes — első Ízben 5. másod íz
ben 3' 50" — 3. Ö t ö d i k  v e r s e n y e  az adózóknak 25 és 15 pfrtra
1 ‘ ang. mf. B i r ó  S á n d o r  aszalói adózónak fent irt k. első nyertes,__
S z a k á c s  G e r g e l y  jákói adózónak Barna nevű paripája másod nyer
tes. —5. K ü l ö n  v e r s e n y  10 ar. tét. fuss v. fizess 2 ang mf. a) Dő- 
ry Imre urnák Rozina ne ü f. v. sp k ap. Murphy, any. Rózsa 125font- 
tal lovagolta báró Venkheim V ictor’s nyertes lón. b) F e s t e t i c s G e i -  
za  grófnak 3e. f. v. p. k. Piczike ellen; ap. Murphy ; any. Mary, meü- 
lyet tulajdonosa lovaglott. -— 5' 30." — 6) k ü 1 ö n v e r s e n y 25 ar. 
tét. fele bánat l j  ang. mérföldet 90 fonttal, a) C s a p o d y  P á l  urnák 
3e. f. v. s. k. Marbuck ap. Murphy, anyja Marbeck első és igy nyertes 
3' 30". b) C z i n d e r y L á s z l ó  urnák f. v. p. k. Marianne ap. Murphy an. 
Csinos. — 7) k ü l ö n  v e r s e n y  25 ar. fuss v. fizess 2 ang. mf. 105



Lissaboni levél szerint aug. 6 ru l, a’ hadministerség név
jegyzéket bocsáta ki a’ lázongásban részes tisztek elfogatása iránt, 
kiket azonban már ekkor sehol nem lehete föltalálni. A’ kormány 
mindazáltal kegyesen bánik velők, ’s a’ helyett, hogy idézés utáni 
meg nem jelenés miatt szökevényeknek nyilatkoztatná őket: csupán 
fizetésöktül függesztetnek föl. A’ számos egyéb elfogottak közt volt 
a’ herczeg segédtisztje is , ki halálos veszélyben forgott a’ nemzet
őrség fölingerült \ í)ik zászlóalja között, melly ekkor magát a’ hget 
is bántalmakkal illeté. Annak személybiztosítása végeit, a’ belemi to
ronyba kelle őt zárni, honnan néhány nap múlva kiszabadulván további 
üldözések és sérelmek elkerülése végett egy franczia hajóra menek- 
vék. Leger gr., a’ hg másik segédtisztje, ki szemtanúja volt társa 
elfogatásának, ’s ezt gátolni akará : sok illetlenséget kényteték tűrni, 
azonban még örülhete, hogy mint idegen olly könnyeden tovább 
állhatott.

S P A N Y O L O R S Z Á G
A’ cortesgyülés, több követ ’s a’ ministerségköztfönforgott 

viszályok elintézése tekintetébül aug. Tikén állandónak nyilatkozók, 
v ’s kihallgató min Inyájokat, kik a’ ministereknek a’ gyűlésben megje

lenését sürgetők, hogy a’ cortes előtt nyilván számot adjanak a’ pol
gárháború végzési tekintetben követett rendszabályokul ’s ezek sü- 
kerérül. Több cataloni követ ez alkalmat sérelmeik előterjesztésére 
’s  orvoslására is akarván használni, hogy a’ ministen’ felvilágosítások 
minden hadi munkálatra kiterjedjenek. Calatrava ministerelnök azon
ban szokott módja szerint ismét csak ama’ veszélyek tükrözgetésivel 
állott e lő , mellyek a’ felvilágosítást illy körülmények közt tilalmaz
zák. Hosszú vitatkozás után végre fölkelt Acuna belügyminister, ’s 
elszámlálta mindazon tervet és szempontot, mellyeket a’ ministeraég 
követett, ’s mellyekre bizodalmasan számolt, ’s végre azt követ
keztéié, hogy ezek nem teljesültét lehetlen a’ ministerségnek vétkül 
tulajdonitni. A’ 9iki cortesülésben végre egészen félrevoná Calatrava 
azon fátyolt, melly eddig a’ királyné szabadságát ’s a’ ministerség 
befolyását vagy munkakörét leplező. 0  t. i. Arguelles azon állítását 
m egczáfolólag, hogy az igazgató királynét egy szobatanács (cama
rilla) vezetgeti, —  ezeket nyilványilá: Mióta én minister vagyok, ó 
fölsége minden kormány tetthez járult, ’s ha valamiben némileg ide
genkedett is, elég  volt csak azt mondanom, ennek igy kell lennie, ’s ő 
példátlan hajlékonysággal tüstint azon véleményű volt. () fölsége 
nem csak fölhatalmazott, hanem parancsoló is, egész Europa előtt 
nyilatkoztatnom, hogy ő fölsége semmi más befolyást nem ismér el, 
és semmi más tanácsot nem követ, mint felelős ministeriét. Min
dent, mit ez ellen valaki fölhoz, hazugságnak állítok. Arguelles ur 
nem veendi ezt balul. A’ haza ellenségei azt akarják elhitetni, hogy 
ó felsége múlt évben a’ la granjai zendülés által kényszerittetek az 
IS lü ik i alkotmány elfogadására. Ez iszonyú hazugság. Ali történt 
la Granjában: mindnyájan tudjuk; de marsokkal ez eset előtt kí
vánta ő fölsége az 1 8 12iki alkotmány visszaállittatását, niég pedig 
saját megyőződtébül, nem pedig valamelly harmadiknak tanácsa által 
vezéreltetve. (Milly kór, hogy a’ ministerelnök e’ nyomos körűi
mén}! már régen föl nem födözé!) Lehet, hogy vannak az igazgató 
királyné körében cseltakócsok; de ő maga sokkal föntebb körben 
áll, mintsem azok cselszövényiben részesülne.“ Erre az igazság- 
minister szólalt meg: En, úgymond, egy év óta vagyok minister, 
’s azt kell nyilatkoztatnom, hogy ő felsége, vonakodás nélkül egye
zett meg minden indítványomban, ’s több Ízben haliámajakirul azt is, 
hogy ha az ő kormányon állása a’ nemzet fönséges menetét aka
dályozza , ő felsége kész volna ez esetre elbocsátkozni (pronta —  
a dimitirse.) Most Arguelles kelt föl ’s két órányi beszédet tarta, 
mellyben többi közt azt vitató , hogy ministernek nincs joga vala
melly követnek a’ cortesülésben nyilványitott nézetét birálgatni; egyéb
iránt örömét jelenté ama’ fölvilágositásokon, mellyeket a’ ministe
rek a’ királyné független munkálkodása iránt nyújtottak; de ő tovább 
ra is valló, hogy az igazg. királyné nem egészen szabad cselekvésü.

Calatrava minden módot elkövet a’ nyilványosság-csökkentés 
’s a’ véleményszabadság korlátozása tekintetébül. A’ neki nem tet
sző lapokat elnyomja, a’ sajtó ellen vérengző rendeleteket bocsát 
ki, ’s a’ szerkesztőket agyon lődöztetéssel fenyegeti; ’s mind ezt, —  
állítása szerint, hogy a’ hazát megmentse. 0  minden parányi illede- 
lemsértésért rendre kívánja utasittatni a’ cortesgyülés szónokit, ’s 
inig talán ennek tagjai épen az ellenség sorlüzelésit hallják mor- 
gadozni a’ csatasikrul: elég béketürésök van a’ minister illy tárgyú 
beszédeit hallgatni, sőt Arguelles is elég alázatossággal bir a’ vádul 
fölhozott udvaritíansóg bonczolgatásiba bocsátkozni. Illy kezek közt 
sinylő országra nézve kélségkül van még szabadulás, de önmagának 
kell magát megmentenie.

Az aug. lOki ütközetről, melly Madrid közelében Torrelo- 
dones és las Rosas közt történt, következő hivatalos tudósítást küldő 
Mendez Vigo a’ hadministerhez: „ A’ las Rosas és Torrelodones közti 
mezőn, aug. lOkén 1 8 3 7  délután 3 órakor. Midőn ma reggel 8  
órakor utamat Rosas (tehát Madrid) felé folytatni akaróm, tudósít« 
lovagcsapatom, melly kémlelődve egész Navacerradaig hatott, hogy 
az ellenség, két lovagszázad és gyalogság, mellynek számát a’ vi
dék tekervényei miatt megtudni nem lehete , Venta de la Trinidad 
felé nyomult. Tüstint rendbe szedőm osztályomat, ’s megindulék a’ re- 
tamalesi szurdokon ’s hidon á t, hogy katonáimat a’ síkon harczj 
rendbe állítsam. Ezt meg is cselekvőm, elszántan az ellenséggel üt
közetbe bocsátkozni, ha tovább előnyomulandna. Előcsapatjának egy  
kis csatája volt az enyimmel Venta de la Trinidadnál. Jose Alvorezt 
Keyero Puerta de llierroba (.Madridiul |  óra távolság) küldőm, hogy

font. angol lovasok : a) C z i n d e r y  L á s z l ó  urnák 4e. sp. k. Babi- 
ecka b) F e s t e  t i e« Mi kl ós  grófnak 4e. p. k. Rebecca, derék futás, 
a’ biró kétesnek jelenté azt, minthogy mindketten olly egyszerre értek a’ 
nyerőponthoz, hogy különséget köztük nem tehetett; a’ tulajdonosak új 
futásban egyeztek ineg, ekkor Rebecca győzött 5'20". 8) k ü l ö n  fo
g a d á s  5 ar. I ang. inf. a) Venkheiin Vidor bárónak id. f. v. sz. p. 
Jack nyertes lön, lovagolta tulajdonosa 3'32". b) F e s t e t i c s  Mi k l ó s  
gróf 4e. sp. m. Rummeipulf ap. Murbpy an. Queen. — lovaglotta Feste
tics Gejza gróf. —- 9) Kül ö n  f o g a d á s  10 ar. 1d ang. mf. F e s t e 
t i c s  Mi k l ó s  gróf lovaglotta Utolsó nevű pej kanczáját ’s nyertes lön 
5' 23" I l l é s  F e r e n c z ú r  ellen, ki ugyan Festetics grófnak Gustus ne
vű kanczáját lovaglotta. —

A u g u s t u s  löá ii délután Z  órakor volt a’ 2dik verseny um: 1): 
második versenye az adózóknak 1 *- ang. m. 50 és 25 p. for. jutái. S z a 
bó J ó z s e f  eddei adózónak Fecske nevű 9e. k. első nyertes; M a g y a r  
J á n o s  gamási adózónak Csillag nevű Cie. p. 2ik nyertes. 2) Ötven ar. 
dij minden nemleli v. lóra, bárki tulajdona I ‘ ang. mf. teher mint a’60 ar. 
díjnál: — a) C s a p o d y  Fái  urnák s. k. Marbeck első és igy nyertes, 
4' — b) F e s t e t i c s  Mi k l ó s  grófnak p. k. Rebecca ellen. 3) C z i n d e- 
ry dij 10 ar. l i  mf. árendások, cselédek s. a’ t. számokra, indultak töb
ben, Vö r ö s  J á n o s  Eszterházy hgoek füredi csősze lön nyertes, 
4e. fekete kanczáján 4' — 4) kü l ö n  v e r s e n y  20 ar. fuss v. űzess 
1 \ ang. mf. magyar lovasok a) Czindery László urnák 3c. f. v, p. k. 
Marianne v. h. ’s igy b) Festetics Miklós grófnak 3e. s. p. k Estrella ma
ga járta körül a’ pályái. 5) Kü l ö n  v e r s e n y  10 ar. tét. fuss v. fizess 
90 font, magyar-lovasok, teller különség nélkül: — a) Csapody Pál ur
nák 4e. ez. k. Bogáncs kitört b) Czindery László urnák 3e. p. k. Nyalka. 
2ik — c) Feszíetics Miklós grófnak 4. e. p. k. Utolsó lön nyertes 3' 40" 
alatt. — 6) Kül ön  v e r s e n y  10 ar. tét, fele bánat 1‘ ang. mf. 90 font. 
a) Csapody Pál urnák sz. ni. Mylord, lő  3' 38." b) Festetics iMiklós 
gróf p. k. l’iczike 2ik — c) Czindery László urnák sz. k. Mocskos. 3ik-

7) Fő i s p á n  i dij 50 és 30 pengő ftra szegényebb sorsa cu
rialis nemesek számára adta Mérey Sándor úr somogyi főispán. Indul
tak hárman, kik közt Szita Ferencz osztopányi nemes sárga k. első — 
Király Lajos nemes - dédi eurialisfa fekete k. másod nyertes lön. — 8) 
Tréfa futás apróbb (pony) paripákon indultak hatan u: m: Festetics Dié- 
nes, — gr. Festetics Gejza ■— gr. Festetics Miklós. — gr. Keglevics 
Gejza — Somssich Pál — és báró Venkbeim Victor. — Kik közt Fes
tetics Miklós gróf első és Somsiicb Pál úr másodnyertes. — 4' —

Augustus !7én délután 2 órakor volta’ 3dik verseny: u: m.: 
1) Harmadik versenye az adózóknak, 40 és 20 pengő ftra 1} ang. 
mi. indultak többen, kik közt N a g y  J ó z s e f  m. egresi adózónak 8 esz. 
sárga k. első nyertes ; — Pettendi Ferencz belesi adózónak egér k. másod 
nyertes lön. — Z)  F e s t e t i c s  G e j z a  dij 50 ar. 1 j ang. mf. f. v. lovak 
szokott, t. >érek 10 fonttal több teherrel: aj Dör y  Imre  urnák 4e. spe 
k. Hosina lett nyertes. — 4' — b) Venkbeim Victor bárónak id. sz. p. 
Jack lovasát levetette. 3j n e g y e d i k  v e r s e n y e  az adózóknak 30 és 
15 pengő ftra, indultak többen, kik közt Kiss Samu csoknyai adózónak 
8e. p. p. Talár első nyertes. — Bognár István m. egresi adózónak 8e. 
b. p. Bogár másodnyerles lön. 4) 40 a r. díj minden Somogybán nem. 
zett semt. v. apától sem t.v anjától közvetlen nem szármozott lovakra.— 
a) F e s t e t i c s  Mi ki  ó s grófnak 4e. p. k. Utolsó lő 3' 40" b) S o m s 
s i c h  Lóri  n ez urnák id. nem idom. a. k. Buczkó 2ik derék, futás. — 
.5) A’ S o m o g y i  a s s z o n y s á g o k  pályadija állt ez úttal egy 112 ar. 
érő serlegből, l i  ang. mf. 3e. 105. 4e. 13ó— 5e. 140 — 6e. és id. 144 
ft., k. 2 fonttal kevesebb teherrel; — ur lovasok. — C s a p o d y  Pá l  
urnák 3e. s. k. Marbeck, lovaglotta gróf Bal luányi István a’kiszabot!- 
nál 17 fonttal több teherrel.— 2ik U g y a n a n n a k  3e. sz. m. Mylord 
lovaglotta B. Venkbeim Victor 8 fonttal több teherrel, 3ik C z i n d e 
ry L á s z l ó  urnák 4 e. sp. k. Babieeka lovaglotta báró Venkbeim Lász
ló. 4ik F e s t e t i c s  M i k l ó s  grófnak 3e. sp. k. Estrella, lovaglotta gr. 
Festetics Gejza első ’s igy nyertes 3' 40". U gy anan n a k 4e. jk k Re- 
bécca, lovaglotta gr. Aiberti;5ik Z i c h y  J á n o s  urnák 3e. s. k. Elec
tion , lovaglotta gr. Kinsky — kitört. — 6) k ü l ö n  f o g a d á s 10 arany
ban fuss v. fizess l \  ang. m. a) F e s  le  t i c s  Mi k l ó s  grófnak 4e. p. k. 
Utolsó nyertes; b) S z e g e d y  Sándor  urnák 5e. sz. k. Szellő kitört. 
7) 30 ar. dij i ang. mf feltételek mint a’ 60 ar. díjnál, a) C s a p o d y  
Pál  urnák 3e. s. k. Marbeck lső és így nyertes 3' 10“ — b) Festetics 
Miklós grófnak 4e. sp. in. RumelpulT, 2ik. —- 9) B e f e j e z ő ,  gróf 
Festetics Miklós egy igen szép babpipát adott, mellyért versenyt futha
tott minden paripa , melly idomítva nem volt, uraktól lovagolva. — £ 
ang. mf. indullak gr. Keglevics Gejza, gr Lamberg Rudolf és Soms
sich Lőrincz, kik közt gr. Keglevics Gejza Czindery László urnák 
Daczos nevű sp. paripáját lovagolván lön nyertes. 4‘ — 8) P o n y  fu
t á s ,  úr l o v a s o k ,  < ang. mf. 10 ar. rnelJyet gr. Festetics IMiklós 
adott ; — indultak gr Alberti Fridricli (első és igy nyertes lön Rózsi 
nevű p k.) gr. BalthyáP)i István 2ik,— gr. Festetics Gejza (kitört)gr. 
Keglevics Gejza 3ik. —

A’ forró bőség, és föfiegként szálló por, elég kellemetlensé
gek voltak, mellyek vendégeinket elieszthették vala, mégis igen szép 
.számmal djcsekhettünk; egyedül az elkésett mezei munkákkal foglala
tú« köznépből jelentek ez idén kevesebben meg, tanúságul, miként a’ 
tavasz és ős a szolgálhatnak egünk alatt illyesmire legalkalmasabban.—

1» 0  R T U G A L I A .
Mig a’ nyilvónyos lapok a’ lázongok megbuktát ’s eloszoltát 

hirdetik, magányos levelezések azt erősítik, hogy Leiria báró baj- 
nokilág viseli magát Valenyában, s naprul napra több sereget gyűjt.
CHasonló hir szállong fe'aldanharol is , ki állítólag Thornarbul Coim- 
bi ába szándékozók. Mondják, egy hadi parancsot bocsáta ki, melly- 
ben magát a’ királyné fő hadvezérének Írja, ’s minden katonát föl
szólít ő hozzá állásra, egyszersmind lüslinli agyonlövetéssel fenye
geti , az ellene fegyvert fogni merészlendőket. A’ nevezett hadve
zérek nagy tekintetben állnak a’ katonaság előtt, ’s igen sok főtiszt 
V: közvitéz párlola már hozzájuk, ’s kik ezt nem cselekvők is, vona
kodnak legalább ellenük harczolni; mivel pedig pénzzel is jól győzik, ’s 
természetüknél fogva mindketten ollyanok, hogy a’ kezdett dolgot 
nem könnyen hagyják abban, ’s mert fej- és jószágveszteségük forog 
kérdésben: nagyon is valószínűnek látszik, hogy a’ lázongásnak nem 
hii leien szakadand wge.



279
az ottani husznrszázadok ’s az órpaltantyussSg velem egyesüljenek.
A> lovasság felét Torrelodonesbe küldém az ellenséget kikémlelni,
’s híreket várok, mellyekrül kegyelmességedet tudósíthassam.“ N é
melly levelek szerint a’ nevezett csata nem volt kedvező a’ chris- 
tinóknak. —

Esparteronek Madridba érkezte olly nagy hatású volt az e l
lenségre, hogy tüstint visszavonult Guadainmarába , de Segoviát ’s 
la Granját még folyvást megszállva tartja. Púig Sam per és Mendez 
Vigo szemmel tartják őt. Óhajtható volna, —  igy ir több madridi le
velező , __ hogy Espartero minden haladék ’s idővesztegetés nélkül
megtámodná az ellenséget, mielőtt az a’ többi navarrai csapat által 
erősödést nyerne, vagy pedig ama’ hadosztály által gyám olittalnék, 
mellyel a’ trónkövetelő , állítólag e’ czélra, ÍJarocábul kiindult. A’ 
főváros - erősítésen m ég folyvást szorgalmasan dolgoznak. A ’bánás
mód , mellyel a’ carlosiakat a’ kir. palotában fogadók, nagyon fölin- 
gerlé az elméket a’ szolgálattevő személység ellen; alattomos car- 
lospárti vonzalmat vetnek szemökre , ’s kevésben múlt, hogy a’ ki
rályné udvar-ruhásai ellen általányos száműzetést nem kiáltottak. —
A’ külföldi kölcsönre nézve igen nehéz volna valami bizonyosat 
mondani. Maga Mendizabal is megkérte már a’ cortest, hogy arrul 
többé ne is emlékezzék.

A N G L I A .
A’ választások sükeréröl a’ Hamburger Börsenhalle követke

zőt közöl Londonbul aug. 2(iról : ,,A’ választások m ár annyira ha
ladtak , hogy a’ jövő parliament szerkezetérül határozott véleményt 
mondhatni. A’ kétellenes nagy párt a’jövőülés alatt is szinlazon erővel 
fog egymással szemközt állani a’ harczm ezőn , mint a’ múlt alatt. 
A ’ torylapok, a’ „Times és ,,M. P o st,“ természetesen némi kis 
nyereségre tartanak szám ot, de azt a’ m ég hátralevő irlandi válasz
tások egészen ki lógják egyenlíteni , ’s e ’ kis nyereség megmuta
tására számos olly tagot a’ toryk pártjához számítnak, kik közönsége
sen a’ ministerekkel szavaznak, ’s csuk némelly egyes esetekkor—- 
például az egyházi jövedelmek alkalmazásikor —  csatlakozának a’ 
torykhoz. Angliában az 5 0 0  (teljes tagszám) követ már meg van 
választva. Ezek közül közönségesen 2 3 7 en  a’ ministerek m elle tt, 
2 5 7  pedig ellenük sznvazand, a’ többi 6 . kétalaku (anphibium) leemL 
Skótzia 53at választ; ezek közül 3 4  határozott to ry , 19 whig. A’ 
skót és angol választásoknak is vége. Nagybrittannia tehát mintegy 
a’ ministerek ellen nyilatkozik 5 szózatnyi többséggel. A’ Ti
mes a’ többséget 1 7 re  teszi ngyan , de hogy e’ számot k isüsse, 
több olly tagot is számit hozzá, kik közönségesen ministeri oldaln
ak, illyek például Townley A. Lennorlord, ’s a’ t. kik a’ speaker-válasz- 
tás ’s hatóságjavítás fontos kérdéseiben a’ ministerek mellett szavaz
tak. Legkedvezőbb a’ ministeriumra nézve a’ választások állása I r -  
landban. Mindössze a’ ininislerek valószínűleg mintegy 3 0  —  4 0  
többséggel birandnak. Miilyen lesz tervök ? m ég nem tudhatni. Ha 
kedvük leszen szintazon játék-folytatásra, még a’ jövő parliamentben is, 
mellyet a’ múltban űztek , tán fentarlhatják m agokat, de akkor je 
lentő nyomosságu rendszabályokat nem várhatni. Az irlandi hatóság 
iránti törvényjavaslatot, ’s az egyházi adók eltörlesztését a’ parlia- 
mentnek egészen más alakban kell előterjeszteniük, ha sükerre óhaj
tanak számot tartani. De valamint a’ ministereknek nehéz illy gyön
ge többség mellett létesíteni rendszabályaikat, épen olly nehéz len
ne a’ tory részről állandó ministeriumot alakítani, m ert legalább 3 0  
reformernek kellene eddigi színét á la Burdett változtatni, hogy a’ 
toryk csak azon állásba jöhessenek, mellyben a’ ministerek most van
nak. Sokat beszélnek ugyan a’ mérsékleti toryk egyesüléséről ; de 
azon beszéd után, mellyet B. P eel Tamworthban megválasztatása 
után m ondott, illy egyesülés igen igen valószínűtlen; sőt inkább, a’ 
toryk az angol választások kimenetét olly határozott győzödelemnek 
tartják , hogy nehezen lesznek most engedékenyebbek, mint aze
lőtt. Azonban a’ tory-részre ütött számos választás, nem azt m u
tatja, hogy a’ nép hajlóbbá lön a’ tory részre; épen nem ! mert majd 
valamennyi nagy város reformert választott , némelly pedig m eg 
van oszolva; ’s csak hat olly város van, melly egyedül toryt válasz
to tt, ’s említésre érdemes. —  William F le tch er, Byron lord szá
m osévá hű szolgája „Staunch yeom anje,“ ki minden utazásiban kiséré 
ő t , ’s kinek karjai közt hunyt el Missolunghiban, most Londonban 
igen nyomom állapotban él. Byron ugyan óhajtott vol; a utolsó óra
iban gondoskodni róla, de a’ tollat többé már nem bírhatta ; Byron 
testvére pedig, miss Leigh , ki ót sokáig segítgeté, tovább már nem 
győzte. Most F letcher részire aláírást nyitottak. A’ Times úgy vé
lekedik, ’s méltán, hogy Byron leányához, az olly igen ünnepiét^ 
Adóhoz, a’ mostani lady Ívinghez igen illenék, atyja egykori agg 
és hű szolgájáért tenni valamit. —

A’ választások legújabb állása aug. 1 7 é n : 3 3 7  reform er 
és 3 0 8  to ry , mi már 29  többséget ad a’ ministeriumnak bizonyo
sa t, melly m ég hihetőleg szaporodni fog. —■

A ’ londoni lapok több vonást közlöttek m ár, mellyek tanúji 
az ifjú királyné erős elhatárzoltságának. Most a’ Standard ezt beszé
l i :  Következő eset, ha igaz, azt bizonyítaná, hogy a’ szolgálat ő 
fölsége személyénél ezentúl nem lesz henyehivatal többé. Midőn ő 
fölsége néhány nap előtt a’ nemzeti képtárt meg akará szem lélni, 
kíséretével várakoznia k e lle , m ert a’ szolgálattevő asszonyságok 
egyike elkésett. Midőn az végre megjelent, m egjegyzé a’ királyné, 
órájára pillantva, hogy már két. perez múlt a’ kitűzött időn tú l, ’s 
reményű, hogy környezete ezentúl jobban fog a’ pontosságra ügyel
ni. A z  asszonyság erre nagy zavarba jöit, elannyira, hogy shawlját 
viszásan tette föl. A’ királyné e’ tévedésére figyelmeztetvén ó t ,

megjegyzé, mosolyogva: „Lassanként valamennyi kötelességinket 
mindinkább ismérni tanulandjuk.“ Oda tartozik e ’ következő is: „A’ 
k irályné, ki a’ M ozartféle hangászatnak nagy barátnéja , nein rég 
a’ Queen - színházba kocsizott , hol dón Juan vala jelentve. Azon
ban a’ kocsiból kiléptekor jelentik , hogy egyik énekesnő miatt Ros- 
sini Gázzá ladrája (tolvaj szarkája) fog adatni. A’ királyné magához 
hivatá Laforte igazgatót ’s élénk szemrehányások közt nyilványílá 
neki, hogy ő dón Jü an t, és nem Gázzá ladrát akará hallani ’s 
nyomban visszatért a' palotába —  E gy hírlapban valamelly törté- 
netbuvár azon m egjegyzést teszi, hogy Angliában a 'm ost uralkodó 
királyné előtt csak egyszer országion Victoria nevű fejdelemnó, és 
pedig a’ nyugoti római birodalom egyik nagy része fölött. Ez Vi
ctoria Augusta volt, „m ater castrorum “ melléknévvel, ki Marius 
és Tetricus császárokat emelé föl, és személyük alatt sokáig uralko
dók. (Gibbon 1 í.fejezete szerint'.

A’ királyné aug. 22én  szándékozott W indsorba érkezni. Ün
nepélyes fogadtatásához készültek. A’ kastély-fasorban 4 0 0 0  sze
gény fog megvendégeltetni. Estve kivilágítás lesz, ’s tüzjáték. A’ 
költségekre 5 0 0  ft sterlinget írtak alá. E gy diadalívnél 4 0  fehér 
köntösű fiatal lyányka fogja a’ királynét fogadni, ’s útjára virágot 
hinteni. —  Az utolsó választásokkor napvilágra jött fogásokhoz követ
kező is tartozik: Bizonyos Hutchens nevű választó Tevvkesburyban, 
a’ választásról haza jöttekor egy levelet ta lá lt, mellyben jelente
tik neki, hogy egyik közel rokona halálán van, ’s őt látni óhajtja. 
Hutchens most már e’ levelet az újságokban mint gaz tory cselt 
közre tesz i, mellynélfogvast ót a’ választástól visszá akarták tartóz
tatni, nehogy a’ szabadelmü jelölt mellett szavazzon, mi csakugyan 
mégis vala történendő, ha e’ levelet délelőtt kapta volna. —  W’ater- 
ford marq. ki hires izgága betyárságival a’ rendőrségi törvényszé
keknek olly sok munkát adott, egy sajkán válogatott legénységgel n’ 
norvégiai partokra vitorlázott, magával láncsákat, puskákat, ’s pisz
tolyokat vivén , hogy medvék ’s egyéb vadállatok ellen vadászatot 
tartson. —-

A’ Globe Bonaparte Lajos hg elutaztárol ezt jegyzi m e g : 
Londont jul. 30án hagyta e l, ’s egyetlen szolgájával a’ legszoro
sabb ism eretlenségben líatavier gőzhajó födelén Hotterdam felé szál
lott hajóra.

Green óriás léghajója, mellyben ő , ’s m ég más négy u r ,  
lön utazást, nem rég horgonyánál fogva egy 8 0  láb magasságú szil
fában megakadt. A’ m ég nem üres golyó azzal fenyegeté G reent, 
hogy a’ fát gyökerestül kiforgatja, azonban szerencsére a’ légszesz 
kiürülte után a’ hajó fészek gyanánt lapult az ágak közé, ’s nagy fá
radságba került a’ léghajósoknak a’ fáról lemászhatás. —

Aug. IGka és 1 7 e  közti éjjel „M edvay“ gőzhajó , épen mi 
dón 1 5 0  u tassa la ’ Londonhidtól Gravesend felé tartana , meggyu- 
ladt. Későn vették észre a’ tü ze t, ’s a’ hajó aljába sehogy sem le- 
hete jutni. Az olaj meggyuladván a’ lángok nem sokára a’ szoba ’s 
lödéi ablakain lobogtak keresztül. Számos utas a’ vízbe ugrott a’ 
kapitány minden biztosítása ellenére , hogy semmi veszély nincsen, 
’s a’ hajót zátonyra hajtandja. Nortíleet faluval szemközt a’ kapitány 
a’ hajót csakugyan zátonyra is jultatá , mire a’ lakosok azonnal csol- 
nakok ’s deszkákkal segítségre jöttek. A’ kapitány utólsó hagyá el 
a’ hajót. E ’ tudósítás elindultakor a’ hajó első része már egészénél 
vala égve, két gózerőinüve is egészen összerom lott. —

A’ Spanyolországból visszatérő közlegények, kik az idegen 
seregben szolgáltak, nagy nyomorúságban fetrengnek. A’ spanyol 
követ rendőrség által őrizteti házát, nehogy alkalmatlanok legye
nek nála. A’ londoni lordmayor is eltiltá őket házától.

Huszonkét évi majd egészen háboríüatlan béke után, noha sok. 
ezer álgyu eladásra kerü lt, még jelenleg is 2 i  ezer álgyu hever a’ 
woolvichi kir. fegyvertárban ; ’s ez csak parányi résaec-kéje a’ brill 
nemzet roppant segédforrásinak. Az említett álgyuk közül érezbül 
3  ezer, ’s a’ többi vasból készült, fölosztvák pedig 2 0 2  külön hosz- 
szaságuakra. A’ golyók számát ugyanazon fegyvertárban három mil
lióra teszik.

Chesney ezredes , az eufrati vállolat intézője, Iveletindiábó! 
Angliába visszaérkezék.

F  It A N C Z I A 0  R  S Z A G .
Aug. 18án a’ tuileriákban nagy ebéd vala. A ’ király a’ ju ta l

mat nyertek közül a’ legjelesbeket Paris valamennyi eollegiumi ’s 
iskolai intézeteiből az igazgatókkal, tanítókkal’s at. együtt m egvendé
gelte. A’ ministerek ’s nevelési tanács tagjai is jelen voltak a’ 7 0  sze
m élyt számláló vendégségen, mellynél a’ király és családja vendé
geik iránt igen nyájasan tünteték ki a’ házi sziveskedést.—- A’ M oniteur 
kir. rendelést közöl, melly a’ Francziaország és Bolívia közt kötött 
barátsági, kereskedési és hajózási szerződést kihirdetni parancsolja. 
Ezen, 1834  dec. öén Chuguisacaban kötött ’s aláirt szerződés 3 3  
derék és egy pótlékezikkelyböl áll. Mondjál , a’kormány biz'őst fog 
Haytiba küldeni az ottani kormányt kötelezéseire fölszólítandó szán
dékkal az előbbi gyarmatosak irán ié’ s azt is,hog% küldetésre Baude 
vagy Lascases követ fog megbizatni. Egyszersm ind egy hajóhad 
fogja őt Mackaif admiral alatt támogatni. A’ haytii kölcsön kötelez
vényei már csak e’ hirre is 2 9 0 rö l 3 7 0 re  szökkentek; azonban 
1 5 4 0  becsüek , ha az 1 0 0 0  frankos tőkéhez számítják az 1828ik  
évtől fogva hátralevő kamatokat. A’ hajtii kormány adósságát egy 
harmad résznyire kevesitette, minthogy a’ kötelezvényeket a’ napi 
kelet szerint váltotta be. —

A ’ le Droit lap szerint aug. 17én eslve a’ tuiíeriákat a’ pont 
royal felől a’ rostély kapun által elhagyván, St. Cloudba visszatérő
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szándékkal, egy jól öltözött, mintegy 2 8  éves férfi, e g y , köntöse 
alatt rejtegetett pisztolyt elejte. Azt állítják, hogy ez ember ő föl
gége elindulta előtt egyideig fel ’s alá járkált. A’ gyanúst azonnal 
elfogták, ’s óvadékul biztosb-lét végett a’ parton az egész tért kiürí
tették, ’s a’ rostélyt ez oldalon bezárták. —  Europe hírlap aug. 
17én  bizonyos illy czimü czikkely m iatt: „Francziaország helyzete 
a’ többi hatalmassághoz« lefoglaltatott. —  A’ St. Germaini vasút 
megnyitás újabban aug. 2 4 re  halasztatott. —  Aug. 18ki kir. rendelet
nél fogva Martin du Nord kereskedési minister tárczáját, melly jul. 
31ikl határozatnál fogva Mólé gróf kabinetelnökre bizatott, ismét 
átvevé. A ’ Temps m egjegyzi, hogy noha Martin ur a’ vasutakon 
szokott gyorsasággal utazott, azért még is gazdag tapasztalásokat 
gyűjtött az angol ipar ’s közlési utak körében, ’s főleg a’ vasutcsi- 
nálás körüli javításokra fordította figyelmét. —

A’ Charte aug. 22én  a’ le Droit hírlap által adott azon tu 
dósításra , hogy valamelly jó öltözetű férfit fogtak e l , ki azon pil
lanatban, midőn a’ király a’ pontroyallal szemközti kapun keresz
tül S t Cloud felé kocsizott vala, egy pisztolyt ejtett le,m ellyet köntö
se alatt rejtve ta rto tt, következőt m ond: ,,A’ szerin t, mint a' do
log a’ nevezett lapban előadatik, azt kellene hinni, hogy valami 
fontos tettről van szó. De nem úgy van ám! Az egész dolog követ
kező: Aug. 17én a’ királynak elkocsizta, ’s a’ királyt látni kívánt 
összecsoportozott nép szélyedése után, egy vargalegény, ki a’ cso
port közt álla, leejtett egy pisztolyt, ’s lehajtott érte, hogy azt föl
vegye. A’ rendőrügyviselők, kik azt lá tták , kénytelenek voltak az 
em bert elfogatni, ’» csakugyan a’ rendőrispánsághoz vezették ő t , 
hol vallomásra huzák, melly bül az sült ki, hogy a’ nála volt pisztolyt, 
egy nem rég meghalt rokona hagyományai imént tö rtén t felosz
latásánál kapta, ’» csak véletlenül volt a’ király elkocsizta helyén.
E ’ nyilatkozást a’ nyomban tett vizsgálat teljesen megerősítő. Efo.
lőtt az igen rósz állapotban levő pisztoly m eg sem vala tö ltve; mi- 
hezképest az elfogott személyt azonnal szabadon bocsáták.

Marseillei levelek szerint a’ cholerabeli halálozások száma 
aug. i  őkén 16ra ment. A’ járvány ennél fogva nem igen növek
szik , egyszersm ind m egjegyzék , hogy itt a’ többi faj betegség, 
különösen gyermeknyavalyák, a’ görcsmirigy mellett folyvást diva
toznak, mi erős járvány m ellett nem szokott megtörténni. Aixben , 
Toulonban és Tarasconban szinte fordultak elő cholerás esetek. —

Algierból aug. lO rö l Írják: Hadschi Cassa nagy m arabut, 
ki Abd-el-Kader-nél szentebbnek tartja m agát, Chelif folyamtól föl- 
szólitást bocsáta, mellyben minden igaz hivőt fegyverre szólít, a- 
z o k  megboszulására, kik Abd-el-Kadernek a’ francziák elleni harczai- 
ban v é r ta n ú k k á  lettek. A z  e l l e n k e z é s  lá n g ja  m á r  k ilo b b a n t ,  ’s ha 
a’ fra n cziá k  nem avatkoznak id e jé n  a’ d o lo g b a  , k o m o ly  v e s z é ly t ő l  
retteghet Abd-el-Kader, mert Cassa igen bátor és szerencsés harczfi.

A ' belminister aug. iO én  tudósítá a’ m egyeispánokat,hogy 
a’ kamrák egyik végzeténél fogvást az idegen politikai menekvők 
támogatása, kik egy ötöd résznyire kevesbültenek, az 1 8 3 7  jan. 
lé t  megelőző időre utózólag ismét az előbbi mennyiségre fog 
fölemeltetni, úgy mindazáltal, hogy m ég a’ folyó és jövő év m úl
tával ismét egy tizednyi kevesbülés történjék. Az e rre  következő 
ivekben  is mindinkább kevesbittetni fog a’ följebbi mennyiség, hon
nan a’ menekvők oda utasíttatnak, hogy élelmüket, mennyire csak 
ejthetik, saját munkájok által ügyekezzenek m egszerzeni. —

Úgy látszik, az annyiszor említett féldombormüveket a* 
Pantheonban még is leleptezendi a’ m inisterium , m ert az állás - el- 
szedést folytatják, mi hihetőleg nem történnék, ha David müvét vál
toztatni akarnák. —  A’ két uj gőzhajó „Commerce de Lille,« 100 , 
és «Mareehal de Villars« iíáO ló ere jü , jövő hónap 20átó\ kezdve 
fogják szabályszerű utazásaikat Dünkirchei» és Havre közt tenni. —  

A’ National szerint Thiers, miután nőjét Olaszországból a’py- 
renéi fürdőkbe vezette , Parisba térend vissza, hol aug. 19én  csak
ugyan várták is. —  A’ király aug. 9én, mint trónra lépte napján 
Dumas Sándor, és Bouilly szinköltőket *s a’ hires hangköltészt Meyer- 
beert a’ becsületrend tisztjeivé nevezte ki.

A’ franczia sajtórúl nevezetes dolgot beszél az Alig. Z tg. 
egyik levelező je: „Néhány nap előtt valamelly párisi lap, mellynek 
különben fő feladása érdekes tudósításokat adni a’ törvényszéki vi
tatásokból , igen elakasztó esetet közlött. Ugyanis valamelly fiatal 
tanuló tetem esen m egrongálta tiszteletre méltó tanítóját, miért is 
a’ féktörvényszék elibe állíttatott. Mihelyest e ’ tettet a’ lapok ki
hirdették, a’ nyilványos oktatás ministere úgy h itte , hogy a’ tettest 
akadémiai törvényszék elé idéztesse , azért is a’ párisi följebbvi- 
teli törvényszék főügyészét a’ tanuló elleni vádtámasztásra utasitá. 
Az ezen tisztviselő által tett nyomozás fazonban kimutatá, hogy az 
egész dolog nem igaz , ’s a’ féktörvényszék előtt illyes pör nem 
is fordult elő. A’ kérdéses lap szerkesztője m egképeztetvén, azt nyil- 
ványitá, hogy érdekesb történet hijányában maga költé ez esetet. 
M ondják, a’ tengeri kigyó eredete is illyen ’s e’ tekintetben egy 
hírlap következőt beszél: , ,A’ tengeri kigyó a’ „Figaro« lapnak kö
szönheti lé té t, melly azt 1826ban ujság-hijányban kotlá. Hat hó
nappal később az éjszakamerikai Courier tálalá azt elő olvasójinak ,
’s Amerikából ismét vissza hozták Európába. A’ legnagyobb alakú 
párisi lapok egyike nem tudván e’ tengeri csuda első eredetét, vagy 
úgy vélekedvén, hogy talán valamelly újabb fajról van s z ó , mohó 
buzgódással fölvevő azt szeleteibe, ’s ismét másodszor Ameriká
ba ulaztalá. Hasonló újságok közé tartozik az orleansi negernŐ

je len tése , kit valamellyik párisi színházban föllependőnek, ’s N tars 
és Dorval asszonyságokkal versenyt futandónak kürtőitek ’s a’ t.« —  

0  L A S Z  0  l i  S Z  Á G
Az Őst Beobach. a’ VHÍdik darabban a’ szardíniái követség- 

körlevelét adja. Mielőtt e’ körlevél tartalmát közlenők, m eg kell 
jegyeznünk, hogy az Oest. Beobachter az eddigi okleveleket a’ szar
díniái lapokbul vevén, azok egyedül csak a’ szardíniái udvar panaszát 
foglalák magukban , ’s mindaddig, mig a’ spanyol kormány ellenpa
naszai szintez utón nem közöltetnek, a’ két kormány és status közt 
fenforgó ügyrúl biztos Ítéletet nem hozhatni. E ’ körlevélben Solar 
de la M arguerite a’ szardíniái kormánynál külügyi statustitoknok em
líti, mikép Calalrava u r 1 8 3 6  dec. llén k o rm án y a  nevében Villiers. 
angol követnek egy em lékeztetőt nyújtott által, melly három pa
naszt foglalt magában a’ szardíniái udvar ellen , ’s ugyanazon időben, 
óhajtását fejezé k i, hogy a’ kereskedési viszonyok a’ két ország 
közt ne háborittassanak meg. A’ turini kabinet e’ memorandumra, 
1 8 3 7  jun. 18án választ adott, melly felelet nélkül m aradt, és egy, 
F o rster urnák (angol rendkívüli követnek ’s meghatalmazott minis- 
ternek) átnyújtott szóbeli jegyzék által az nyilványittaték, hogy a’ 
szardíniái fölség nem óhajtván a’ két ország kereskedési viszonyai
nak gátot vetni utjokba, kész a’ spanyol consuli ügyviselőknek m eg
engedni, hogy a’ szardíniái révekben eljárásaikat gyakorolhassák, 
így  állának a’ dolgok 1 8 3 7  febr. elején. Ekkor Calatrava nyilvá- 
nyítá, mikép a’ spanyol korm ány, semmit sem teend , mi a’ m eg
szakadást öregbítené, hanem a’ dolgot eddigi állapotában hagyand- 
ja. Azonban idóközleg a’ szardíniái hajók még bebocsáttattak a’ fél
sziget réveibe , habár zaklatás mellett is. A’ kereskedési viszonyok 
tehát tettleg martzius középéig fenállottak, m ert Szardíniába is be
bocsáttattak a’ spanyol hajók. Ha a’ szardíniái kormány azt hihette 
volna, hogy a’ szardíniái hajók már ezennel kizáratvák a’ spanyol 
révekbő l, ő is kirekesztendő vala a’ spanyol hajókat a’ szardíniái 
révekből ; de maga a’ madridi kormány sem vélekedők így , m ert 
a’ szardíniái hajók kizaratásukra uj parancsot hitt szükségesnek , 
mellyet azonban a’ madridi kormány nem is m ert közre tenni, ha
nem csupán a’ révhatóságoknak küldé m eg azt sinórmértékül. E* 
parancs nélkül az előbbi rendszabályoknál fogvást a’ sardiniai hajók 
folyvást bebocsáttattak volna a’ spanyol révekbe. Az eddigi állapot 
(status in quo) tehát a’ sardiniai hajók bebocsáttatása vala, bármilly 
zaklatások mellett i s , ’s a’ madridi kormány azok kizáratásával a* 
kölcsönös helyzetet egészen megváltoztatá. A’ status quinek ezen vál
toztatása ha tartós lenne, a’ nép-jog kiáltó sérelme fogna lenni; l.)m e rt 
hirtelen történ t, minden előjelentés nélkül annak idejében, 2.) m ert 
valósításában a’ körülményekre épen semmi tekintet sem volt,, 
m e lly e k  a ’ r e n d sz a b á ly t  m ég  ellenség ellen is gyűlöletessé tennék, 
m in t  például A lic a n te b a n  három k lá r iz s  (k o r a ll)  hajóval történt, m ely- 
lyek midőn legvégsőbb szükségükben élelem ’s ital-vétel miatt je 
lentkeztek , példátlan embertelenséggel u ta s ítta tta k  vissza, ’s igy a’ 
tenger minden veszélyeinek, sőt az éhenhalás kínainak is tüzeltek ki 
zsákmányul. E ’ lépéseket a’ szardíniái kormány úgy tekinti, mint u- 
jabb megtámadásokat a’ spanyol kormány részéről. Mondják ugyan 
hogy a’ spanyol kormánynak m ég komolyabb panaszai is vannak a* 
szardíniái kormány ellen , mint a’ múlt decemberi emlékiratban fel
hozottak, —  Azonban most azok vizsgálatába nem bocsátkozhatni' 
t. i. ; miért nem adattak előbb elé; ’s minden esetre vagy későbbi
ek vagy korábbiak a’ memorandumnál. Ha korábbiak, a következé
sekre nézve Calatrava ur nyilványitása által elm ellőztettek; ha ké- 
sóbbedek, mit azonban a’ spanyol kormánynak bé kellene még bi
zonyítania, előbb azokat ki kelle vala mondani, hogysem a’ följeb
bi rendszabályokhoz nyúljon a’ korm ány, ’s azt is titkon. A’ szar- 
diniai udvar tehát egyenesen azt állítja, hogy a’ meghasonlást a’ mad
ridi udvar m ég nagyobbííotta.

N É M E T O R S Z Á G .
Berlini lapok aug. Ü5én hivatalosan jelentik, hogy a’ cho- 

lera ott is k ütvén, aug. 2 t e  óta a' b e leé lé sek  száma tetemesen 
öreéü U . 1 3 3  beteg közül aug. 13én 5 5  halt m eg, 84én  pedig
j  i l )  IrnTÍil n 7  ^ °  r  “

Innsbruckban (a’ havasok közt!) aug. «utca körül m ár szélytil 
árulták az é re tt szőlőgerezdeket, holott nálunk a’ szőlőszemek 
m ég most is nyulakat lehetne lőni.

í p i g . l 7 é n  U n g v á r

b u s a  | U l u t r . | m i J__ L ’pa I za b t k a k u r . 1 k l l a i
J - í - ö ö | 84—S0 66—62 |  4 4 - 4 0 3 8 - 3 6 |  8 6 - 8 2 '

„  1 8 á n  A ra d 71 1 S3 50 26 | 28 «8
„  m é n  B a ja 6 0 - 4 7  | 37—30 | 30 20 | 14 54 —
„  i g e n  P é c s 70—60 | 5 5 - 5 0  | 40 30 | 30 50 /
„  2 2 é n  D e b r e c z e n 60— 55 | SO—45 30—26 |  28—25 | 27—25 | 4 5 -O J  | 40
„  2 1  é n  N . B e c s k . 50 30 | -  1 15 | 15 | 40 | —
, ,  24c n  L o s o n c z 70 - 40 30 24 —
„  25é n  U j- B e c s e 40—30 25 | - 20 | 15 | “  1 —
, ,  26án  K o m á ro m 6 3 - 5 3 5 2 _ » 4  | 38—28 3 0 - 2 5  | 2 t  — Í8  | 60 | 40
, ,  26án  S z e g e d 0 1 4* tn 40—35 | - 25—24 | 25 — 24 60 | 30

sept. tjén Pest 80—60 5 1 - 4 6  | 3 8 - 3 6 2 4 - 2 1  | 18—16 | -  1 33• ...........  ■ i
P E N Z R K L E T :  Béos, aug. soáii- 6 pCtes stat. köt. 105 1/16 ; 4 pCtes 100 

3 pCtes 77 27/r32 182liki 100 ftos kölcsön 143 7 / lö ;  bécsvárosi 2 1 / 2  p1 
bankóköt. (jg 1 /8 -

D U N á T Í Z - Á L L Á S :  augustus sídikén: 6' 6" O'" lsept. íjén  rJ  6" a h< q 
6' 8" 0"'

Szerkeszti H e I m e c zy . — Nyomtatja B é l n é l .



P e s t ,
axerd a, sep . 6 . JELENKOR. 91, hx ám .

F O G L A L A T :  Magyarország (kinevezések ’s előléptetések; Kubinyi Ágoston egyházfelügyelői beiktatása; tan iló választás a’ pesti ev. gymnasiitmn il : m. tud. társ. 
közgyűlése; Jezcrniczky Mihály f ;  különféle; ’s a. t.) Ausztria. Portugália (országviszonyok; Porto ostromállapotba helyezve; az angol kormány zenditó befo
lyásai a’ t.) Spanyolország (uj uiinisterség; a’ változás körülményei; Espartero munkálatai; az ellenséges pártok lehető kibékülése; hadi hírek: a’ carlospár- 
tiak Segoviát odahagyák; a’ trónkövetelő Camarillasban; különféle.) Anglia (a’ követválasztás bevégezve; a’ különféle pártfelek követeinek száma; Kent hgné 
születésnapi ünnepe; worcesteri gyűlés szerencsekivánó föliratkészités végett ; a’ királyné első látogatása Windsorban; különféle.) Franeziaország (a’ st. gcrind- 
ni vasutvállalkozók pere ’s a’ t.)01aszország. Németország (Boroszlól)an az epegörcs dúl.) Oroszország. Gabonaár. Pénzkelet. Duna vízállás.

M A G Y A  II O R S Z Á G .
Föns, nádorunk ő cs. kir. főhgsége ni. h. 1 7 én, fia István fhg 

kíséretében Emsbül JVlainzba utazék ’s l'ire t b. tábornok ’s várpa
rancsnoknál szállá meg ; honnan azonban m ég ugyanazon nap ismét 
kíséretestül Emsbe visszatért.

A’ m. k. udv. kamra Fil.’etich l.ukács krapinai SOadost ugyan
azzá Vialyeaveczben; helyébe Adelsfeld Fajos orechoviczai ellenőr
ködő írnokot; és Seitz Vincze bregannei utlevélkiadót orechoviczai 
ellenőrködő írnokká alkahnazá. —  Nádorunk ő cs. kir. fhsége, Vesz
prém megye ajánlatára J.ippay Gáspár orvossebész- ’s boncz-tanárt, 
miután azj a’ bécsi cs. boncz-intézetben, mint rendes fizetésű gya
kornok, tudományos pályáját dicséretesen végzé, kegyes valaengede- 
lemmel ellátni W ürtem berg, Schw eiz, Belgium, Hannovera, Fran- 
czia-, Bajor-, Porosz- és Szászország orvos-intézeteinek megtekin
tésire , hogy e’ szerint szerzendő tapasztalással egykor a’ hazának 
és szenvedő emberiségnek kedves sükerrel használliasson.

Ugyan a’ m. k. udv.k. a’carlopagoi egyesültsó- s 3 0  ad hivatalnál 
Segher Vincze ellenőrtpénzszedővé; Stellüla Jám>s peltaui 30adellen- 
<5rt, károly városi 30adellenőrré; Kossovics Károly sz. cosmoi 30adost 
Buccariba sóhivatal- ’s 30ad ellenőrré ; Hiiusler Endre farkasligeti 
(Wolfau) 30ad-kerülőt U jfulara, ’s P intér Antal zsuppanyei 30ad- 
kerülőt Tiszkováczra, ullevélszedőkké alkalmazó.

B. Gyarmat aug, ifikén . A ’ nógr. ág. hitv. esperesség ma 
tartotta itt választott felügyelője’ Kubinyi Ágoston u r’ hivatalába 
díszes beiktatását. M agyar istentisztelettel kezdelék az ünnepély Kith- 
ka János legéndi hitszónok szónoklalával; ’s Walenlinyi János fő
esperes m agyarul üdvözlé ’s iktató be a’ választottat, ’s m agyarul te t
te  le a’ hitet ’s magyar beszéddel foglalta el székét a’ beiktatott.

Pest sept. 4ikén. A ’ pesti ágostai hitvallású gymnasiumnál 
Fábri Pál tizenkét évig dicséretesen ’s m egelégülésre folytatott ta- 
nitópályájáról lemondván, múlt augusztus ÜOán tartott egyetemi gyű
lésben rectorrá ’s költészeti és szónoklati tanítóvá szótöbbség által 
Taubner Karoly ur választatott, ki folyó hónap’ 9kén fog hivatalá
ba iktattatni.

B a l a s s a  - G y a r m a t :  F. e. aug. SOkán 'Nográd m egye 
RUdei a’ következő napon tartandó közgyűlésre összejővén, egyik 
köz tiszteletű és szeretetü szolgabirájok jezerniczei J e z e r n i c z k y  
.Yt i h á 1 y 2 0 kán esti 7 órakor az Ipolyban több ismerőseivel fü- 
redvén, egy örvénytül elkapatott, ’s társai ’s majd úgyszólván a’ 
fél város segítsége által sem huzalhatott ki eiébb a’ sötét m ély
ség  gyomrából, mint ejfélutáni 1 órakor. ’S így 6 óráig lévén a’ 
viz alatt, a’ m egye közönsége, édes anyja ’s 5 élő testvérei szo
m orúságára ’s fajdalmokra, az egészség ’s testi szépség teljes fényé
ben diszlő férfiú, virágzó életenek SáTir» évében élni megszűnt. H ar
mad napra, az az aug. i f ik é n  Balassa-Gyarmathoz szomszéd Szügy 
helységében az ágostai hitvállásúak szeriertása szerint, illő fénynyel 
a ’ helybeli nemzetségi sírboltba takarittatott e l , melly alkalommal 
két velős ’s igen szivreható magyar beszéd tartaték.

KÜLÖNFÉLE. Vásárunkkal jó  időnk is elm últ, ’s a’ több h é 
tig uralkodott rekkenő hőséget rögtön hűves napok ’s rágalom 
nélkül hidegeknek mondható éjek követék, minek a’hurut járvány 
dsméti beköszöntése lehet következménye. P ár nap óta, majd m in
den éjjel esőnk van, ’s reggelre kiderül ugyan az é g , de m ár 
dél tájban újra fölleg burokban mutatkoz k. A’ budai szőlősgazdák en
nek nem örvendnek, de annál inkább a’ borral nyerészkedők, kik 
annak idejében olcsó borral megrakák pinzéiket. —  Ó-Budai ha
jógyárunkban épült „M aria Anna“ 6 0  lóerejü uj gőzös holnap 
reggeli nyolez órakor Bécsbe induland, ez első útjában jó  vagy 
rósz tulajdonit bebizonyítandó. E ’ csinos hajó „Á rpád * mintájára 
é p ü lt , ’s fényes belső rendezetével ’s bútorival tálán meg is ha
ladja eredeti példányát. —  A’ „Gazdasági E gyesület“ gyapjurak- 
tárába in. h. 25 töl 5á9ig Csáky Károly gr., Kenéz Mihály, izden- 
L-zy Jó zsef b . , ’s Péterffy Ferencz utói összesen 3 9 3 ,1 6 3  font 
.gyapjú érkezett, mellyből összesen ugyanazon időhatár közt 
lí£ 9 ,6 9 0  font kelt el. Az Intézet vásáridon kül is reggeli 8 órától 
esti 6 ig mindenkor nyitva áll. —

A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g  közgyűlése f. sept. iO kén 
fog tartatni a’ m egyeház nagy teremében.

A U S Z T R I A .
Csehországban múlt h. 17én  Schültenhof lakosi igen rend

kívüli jelenetnek lőnek tanú ji; ugyanis tömérdek gólyacsoportokat 
látónak vízbe merülni a’ brabezowi erdőben. E ’ gólyák fehérek ’s 
szárnyuk sötétkék, mint az olaszok ’s aegyptusiaké. M ég másnap 
is érkezének közéjök sereghajtó csapatok, miből öreg ’s tapasztalt 
idő-jósok azt akarják következtetni, hogy nem sokára kemény tél 
log beköszöntem.

P O R T U G Á L I A .
Az ország viszonyaiéul következő tudósítást nyújt a’ Sun, 

m. h. 1 9 rü l: E gy angol kereskedőnek Portobul Londonba testvé
réhez intézett Ievélkivonatában szem léljük, hogy a' lissaboni kor
mány Porto t ostromállapotba helyzetinek nyilatkoztató. Ugyan e’ 
levél írója erősíti, hogy a’ kormány minden hírlapot eltilt» m ár Lis- 
sabonban, egyen kívül, ’s hogy ez egyben világosan kimondaték, 
mikép ez alkotmányelleni zendülést egyenesen az angol udvar esz
közlé, ’s hogy Saldanha tábornagynak 6 ,0 0 0  font sterlinget adtak 
az angolok szakad rendelkezés alá, hogy ezzel a’ zendülést jól ren 
dezhesse. E ’ tettdolog kihiresztelése, ’s az angol kormánynak a’spa
nyol udvar ellen illy barátságtalan viselete , nagy botrányt okozott 
a’ Portóban lakó angolok közt, kik folyvást rettegésben vannak éle
tük ’s vagyonuk miatt, mig védelmükre v. elfogadásukra brilt hajók 
nem érkezendnek.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Bayonnei sürgöny szerint m. h. 2 6 r u l , m egtörtént M adrid

ban az olly régóta rebesgetett m inistervóltozás, mellyet különösen 
Espartero katonai mozgalma eszközle, a’ nélkül, h >gy a’ főváros
ban legkisebb zűrzavar ’s vérengzés történt volna. Calatrava kényte
len volt benyújtani elbocsáttatását, ’s következő m inisterség alakult 
az előbbi helyébe: Espartero hadminister, ’s egyszersm ind ministerel- 
nök ; Don Pedro Chacon m egtartja ideiglen a’ hadi osztályt; Bardaxi 
első statustitoknok (külügym inister), Vadillo belügym inister, Sal- 
vato igazságminister; Pio Pita Pizarro pénzügyminister, San Miguel 
tábornok ideigleni tengerészm inister. iiardaxin k ívü l, mindnyájan 
cortesgyülési tagok is a’ ministerek. E ’ változás most egészenelfeled- 
teti a’ hadi viszonyokat. E lőre gyanítható volt már e’fordulat, annyival 
inkább, m ert Espartero, Calatrava m inistersége akaratjának ellenére 
is xVíadridban maradt, és Segovia felé is csupán altisztéit inditá ú t
nak, hogy a’ politikai ügyeket maga személyesen intézhesse Mad
ridban. A’ la granjai zendülés óta folyvást előbbre haladt az ellen
ség , folyvást gyarapult e re je , a’ királyné hadserge pedig mindin
kább gyengült. Sem  a’ régi tö rvényesség , sem Calatrava szigorú
s á g a , sem Mendizabal követelt ügyessége nem segithete a’ bajon 
’s az alkotmánypártiak ügyén semmit. A’ kormánynak majd minden 
erejét csak arra kelle foreütnia, hogy a’ cortesgyülési pártfeleket za
bolán tartsa. A’ királyi hatalom, előbb a’ spanyol népnél tisztelet és 
imádat tárgya, egészen m ellőzteték, a’ nélkül, hogy ez a’ közszabad
ságnak használt, vagy az ország védelmét elősegítette volna a’ car- 
lospártiak e llen , kiknek ereje főkép e’ hatalomhoz ragaszkodásban 
áll. Calatrava mintegy polgári dictatorkodást gyakorlott, minden be
folyás nélkül a’ háborúra, holo.t pedig csak az volt e ’ pillanatban 
az életkérdés. M eg kell ismérni azt is, ha legközelebb a’ cortesben 
tartott beszédére emlékezünk, hogy ő a’ királynét mintegy gyámság 
alatt tartá. illy m egsemmitése a’ legfőbb hatalomnak ezen országban, 
nem szülhete m ást, mint a’ nem zeti ügy iránti buzgalom elhanyag- 
ultát. A’ hadsereg sem díjt sem ruházatot nem kapott. Az Esparte- 
roval érkezeit csapatok, ámbár ezek a’ hadsereg derekát képezik, 
rongyosan érkeztek , madridi tudósítások szerin t, a’ fővárosba. A ’ 
tábornokok önmagokra hagyatva, —  m ert a’ m inislertanács sem 
mit nem érte  a’ háboruviseléshez, —  pénz és élelem nélkül, hiá- 
ban rimánykodtak a’ szükséges segélyért, hiában ábrázolók iszonyú 
helyzetüket ’s katonáik végtelen nyomoruságit. iYlit tön Calatrava ’s 
ennek m inistersége ezek orvoslására? Olly törvényjavaslatokrul ’s 
köriratokrul vitáztak folyvást a’ cortesülésben, mellyek m ég tiz 
esztendő múlva is alig valósithatandók. E ’ közben kiterjeszkedék d. 
Carlos a’ baski tartományokbul az ország egyéb részeibe is. Több 
csalékony győzelem  ’s változó foganatu harcz u:án megszállá egyik 
osztálya Segoviát ’s la G ranját; ugyanazon kir. palotát, inellyben Ca
latrava m inistersége koholtaték; ’s ime e’ pillanatban, midőn a’ car- 
lospártiak küszöbére lépnek a’ királyi palotának: megbukik Calatrava 
is, amaz intézkedés következtében, melly tül mind g re ttegett, —- E s 
partero és csapatjának a’ főváros vé :elmére segítségül hívása állal.

Madridi egyéb tudósítások következőleg Írják le a’ minister- 
változás körülm ényeit, ’s Madrid és az ország mostani v iszonyát: 
A ’ kormány és alkotmány undok cselszövények ’s iszonyú hűtelen- 
ség lapdája lön , mi mindkettő magas polczrul veszi eredetét. T eg
nap (aug. 17kén) azt kiváná E spartero  tisztkara az igazgató király
nétó l: fosszon meg hivatalátul minden minister!. Christina engedel
m eskedett; a’ hozzá hivatott ministerek nem kevés bámulattal s 
m egütközéssel hallották az igazgató királyné akaratját; másnap reg 
gel azonban mindnyájan benyújtók elbocsattatásukat. Nyomban uj 
m inisterséget hirdetének, mellynek tagjai következők voltak: E s 
partero tábornok, Gór h g , Privas hg, Rio P ita P izarro , Rivera és 
Moacoso. Első összeültekor mindjárt azt határozá ez uj minister-
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s é g , intéztessék folyamodás Parisba , fegyveres beavatkozásért ’» 
<30,ítOO főbül álló hadseregnek közvetlenül Spanyolországba kül
detése irán t, mi, állítólag, a’ királynénak, már eleve m eg volt Ígér
ve azon esetre, ha Calatravát társaival együtt elbocsátandja. Mihelyt 
Madridban az uj ministerek neveit megtudák, kik nem az alkotmány
hoz hanem az estatuto reálhoz szítanak: mintegy általányos föl- 
lobbanás történt. Espartero megijedt e’ jelenségen, ’s a’ királyné hi
vatalaik visszafoglalására unszoláa’ leköszönt ministereket. De ezek 
határzottan ellenmondónak, ’s így követtül követhez kelle járni, ineg- 
kiriálgatni egyik vagy másik m inisten tárczával, ’s annak elfogadá
sára nógatni. Csak hosszú fáradság után sükerült végre Espartero - 
nak vegyes ministerséget alakíthatni, mellynek tagjai (mint a’ fon- 
ebbi tudósítás is mondja) Esparteron kívül Uardaxi, Vadillo , Sal- 
vato, Pio Pita P izarro , végre Evaristo San Miguel tábornok. E ’ 
ministerium azonban, így szól továbbá a’ tudósítás, csak nyolcz — 
liz napig tartó leend, mert a’ tartományok alig fogják azt elismerni. 
De önmagában véve is gyenge és el határozatlan az; m ert egysége 
nincs. Három közülök, mint mondják, már is meghökkent helyze
tének bajos létéért, ’s azt nyilatkoztatá a’ királnynénak, hogy azt nem 
fogadandja el. Pármi történjék , ez uj országos csapás következmé
nye a’ junták lesznek ; egyébiránt senki nem bátor jóso lgatn i: mi 
leend belőlünk, ’s a’ t. A’ Gazette de France e’ történet által lehet
ségesnek állítja a’ két ellenséges fél közti alkukötést, vagy egyez
kedést, mi által a’ polgárháborúnak minden további vérontás nélkül 
egyszerre vége szakadhat. Ugyan e’ lap szerencsének tartja d. Car- 
losra nézve Espartero mioislerelnök diciatorságát, m ert úgymond, 
ha a’ tábornok kezében megszilárdul is az országhatalom , csak egy 
ellenséget kell legyőznie, vagy egy politikai főnököt meghódilnia, mi 
sokkal könnyebb le s z , mint a’ mennyi tagú annyi felekezetű ’s hid
rafej-véleményű gyülekezetek Ha mindkét részről egység lesz, min
dent sokkal könnyebben intézendhetni, akár békésén , akár harczilag.

Egy királyi végzeinény megszüntető m. h. lü k én  a’ főváros 
ostromállapotját. U gyaneznapa’ cortesülésbe várták Euchana grófot 
(Esparterot) mint követet, hogy az alkotmányi esküt letegye, mit 
azonban gyöngélkedő egészsége miatt csak lakásán teljesithete. Ri- 
bero osztálya 14ikén eskütt meg az alkotmányra. —  Az angol kö
vetség egész erejéből ellene volt az uj ministerválasztásnak, külö
nösen azért is , mivel E spartero  személyes idegenkedést mutatott 
az angolok iránt.

A’ journal des Pirenées orientales szerint aug. 20ru l a’ car- 
losiak mindegyre elfoglalva tartják előbbi állomásaikat éjszaki Cata- 
loniában; Bergánál pedig, hol fegyvertárt’s kórházat állítottak, be- 
sánczolják m agokat; ugyanitt települt meg a’ cataloniai junta is, mely- 
lyel sok spanyol országnagy, püspök, ’s egyéb papság költözött 
oda. Segoviábul, állítólag , kitakarult az ellenség; a’ Hablador (spa
nyol lap) szerint azonban, egy kis őrcsapatot mégis hagyott benne. 
A’ trónkövetelő m. h. 13kán Camarillasban volt, melly időben 0- 
raa és Buerens Peralest es Visiedot tartá megszállva.

A N G L I A .
A’ követválasztásoknak a’corkin, longfordin ’s sligoin kívül vége 

szakadt. A’ M. Chronicle kiszámítja, hogy ha az utóláó (a’ sligoi) a’ 
toryknak jut is, akkor még is 3 4 4  reform er ’s 3 0 5  tory lesz m eg
választva, mihezképest a’ ministerium 39 határozott reform erre tart
hat számot. Ezekhez még 9 ollyan szám ítlatik, kik sem a’ whigek- 
hez, sem torykhoz nem tartoznak, ’s ezekkel kitelik az összes 6 5 8  
szám. A’ Courier az irlandi választásokról azt mondja, hogy a' ministeri- 
ek száma ott öregbült ’s a’ repealerek helyét ellen-repealerek foglal
ták el. Sőt az irlandi választások, hol azelőtt ritka múlt el vereke
dés nélkül, ezúttal csöndesbek voltak, mint az angolországiak! A’ 
Times azonban következő esetet beszél el Tuamból, (Irlandban), 
hol több ember életét veszté. Már ezelőtt többször történtek verekedé
sek Blake ur Daly to ry  jelölt barátjának számos serfóző legényei 
és a’ pórság közt. A’ pórság végre aug. 4 Óén ineglámodá a’ ser
házat, de visszaverték; később azonban megtámadását megujitot- 
ta. Egyik megyei tisztviselő összegyűjtő a’ rendőrségi legényeket, 
’s kétszer felolvastatá a’ zenditési tö rvényt, ’s midőn az nem hasz
nált, egy óra múlva tüzet adatott. Két em ber azonnal a’ helyen 
maradt halva; 2 8  m egsebesíttetett, kik közül egy másnap kiadá lel
két. E rre  a’ serfőzőség műszerei ’s készületei mind feldúlattak, ’s 
összezuzattak. A ’ halottvizsgáló esküttek Ítélete imez vala: „M eg
halt, lövések következtében, mellyek gonoszul és szándékosan rend
őrkatonák által té tettek , Kervan parancsi alatt.“ —

A’ legújabb hírlapok a’ még hátravolt három irlandi válasz, 
tásról ludósitnak. A Cork és Longford-megyei a’ reform erek részire 
ütött kedvezően, a’ Sligo -  megyeiben pedig az eddigi tory képvise
lők maradtak meg. Ez által a tagok törvényes.száma, úgym in t658 , 
az uj alsóház részire teljesen meg van választva. A’ pártok aránya a’ 
Courier mérséklettebb számítása szerint 3 4 6  reformer, és 3 1 2  tory, 
melly szerint a’ ministeri többség 3 4  fogna lenni. A’ Globe 38 ra  
számítja, ellenben a’ tory-lapok legföljebb 2 4 re  vagy 26ra, sőt még 
kevesebbre is. Ez ellenmondások onnan szárm aznak, mert vagy 12  
tagol „kétesnek“ vehetni, azaz határozatlan ’s bizonytalan politikai 
nézetűnek, kiket minden párt, legalább egyik vagy másik életkér
désben, sajátihoz számlál. Egyébiránt, mint a’ Spectator megjegyzi, 
az illy kétesek száma az uj parliamentben jóval is kisebb, mint a’ 
múltban volt. A P e e l-parliamentben e’ kétesek száma 51  vo lt; kik 
közül azonban természetesen nem sokára a’ nagyobb rész tory szint 
ölte , az uj parliamentben talán mintegy tizenkettő lesz ollyan. Szinte

a’ Spectator szerint, az uj választás által a’ radicalok száma inkább 
öregbült, mint csökkent.

Több angol lap azon észrevételt közli, hogy a’ legközeleb
bi választásokkor egy minister sem veszté el parliamenti ülését.

A’ londoni udvari lap szerint a’ titkos tanács aug. 21 én a’ 
parliament további elhalasztalását határozta e l, és pedig September 
l l r ő l  October 2ra. —

A’ Morning Herald szerint a’ parliamentnek szükségképen 
m ég ka/ácson elolt össze kell gyűlnie, hogy a’ választott tagok 
esküjeiket letehessék. Efölött időre van szüksége , hogy a’ különfé
le választások ellen benyújtandó kérelmeket megvizsgálhassa. Ha 
februárig haladna e l,  az ülés igen soká tartana. Mi a’ speake - ( e l 
nök) választást illeti, igen hihető ’s valószinü, hogy Abercrom by 
az eddigi speaker meg fog maradni. A’ két párt politikai m enetéről 
azonban semmi határozottat ’s bizonyost előre nem tudhatni. —  A’ 
tusa minden esetre minden felől heves leszen. —

Kent hgné születésnapját, (1 7 8 9  aug 17én született,) 14- 
én az udvarnál ’s minden más helyen igen fényesen ünneplék. Az 
udvar e’ napra a’ gyászt letette. 0  fölsége a’ királyné ebédet adott ’s 
azután hangversenyt az uj palotában, melly alkalommal Grisi és Al- 
berlazzi asszonyságok, úgyszinte Lablache, Tamburini és Iwanoff 
urak közre munkáltak. Costa ur volt elnök a’ zongoránál. A’ külkö- 
vetek ’s nem esség neveiket a’ látogatási könyvbeírták Buckingham 
palotában. Sussex herczeg, Sophie hgasszony, ’s Hessen Philippsthal 
E rn e sz th g  egész nap a’ hgnénél mulattak.

W orcesterben nem rég  a’ papság, nemesség és a’ m egye 
tisztesbjei gyűlést tartottak, egy szerencsekivánó felírást szavazan- 
dók a’ királynéhoz. A ’ worcesleri püspök többek közt következő
leg  nyilatkozott: „Azon alkalomnál fogva, mellyben részesül
tem  szeretetre méltó ifjú királynénk láthat ásában, ’s ismérni tanultam 
szive sajátságit, el m erem  mondani, hogy az mindazon rem ény-tel
jesítést ígéri, mellyeket alatlvalóji benne helyeznek. Engedelm et ké
rek , egy anekdotont elbeszélhetni, melly ő fölsége jó érzelmét és 
józan ítéletét bizonyitandja. Mintegy nyolezad nap előtt Kent hgné 
a’ londoni ’s lincolni püspököket Kensington palotába hítta, hogy 
m egvizsgálnák, mi foganatú a’ királyné neveltetése ’s illő kérdése
ket intéznének hozzá. A’ főpapok egyike, ki tudta, hogy a’ hgné az 
angol történeteket nem rég olvasta, kérdé ő t : mi véleményben volna 
Erzsébet királynéról ? ’s korához illő szerénységgel ’s tartózkodás
sal azt feleié a’ királyné : „E n úgy hiszem , E rzsébet királyné nagy 
királyné volt; de nem vagyok épen olly bizonyos , hogy egyszers
mind jó nő is lett volna.“ —

A’ királyné aug. 22én  tette W in ’sorban nvnt királyné első 
látogatását. Az oda vivő országút kora reggeltől fogva tömve volt 
minden nemű kocsival. Kensingtonban, honnan ő fölsége kiindult, 
két pompás tiszteletívezet vala fölállítva, mellyeken túl m agaslott két 
4 0  lábnyi oszlop, ’s azokon zászlók és lobogók lebegtek , ’s mind 
a’ kettő közt egy öt lábnyi magas királyi korona emelkedék színes 
dahliákból. Itt az egyházi vének ’s tanitójaikkal a’ tanuló ifjúság egy 
költeménnyel üdvözlék ő fölségét, mig a’ számos nép kábító „E ljent“ 
kiáltoza. Hasonló érzelem mutatkozék a’ népben egész utón végig. 
A ’ királyné estve öt órakor érkezők W indsorba , lebocsátott kocsi
ban ; de mivel esett, az inas hátulról esernyőt tartott a’ királyné fö- 
libe. A’ Temze - hid mellett is két magas tiszteletiv vala virágok 
és borostyánból. A ’ fasor jobb oldalán 7 2  asztal álla, mindenik 6 0  
szem élyre terítve. „ I tt ,  úgymond a’ C ourier, ő fölsége szűkölkö
dő alattvalóji közül 4 0 0 0  vala szerencsés lakm ározni, mennyire a’ 
sűrű eső daczára lehetséges vala, m ert szép időre tartván számot, 
födélről nem is gondoskodtak. Csak keveset szóltak, de 2 0  perez a- 
|att több beef és pudding elkelt, mint a’ mennyit előszámlálni képe
sek volnánk.“ Ezentúl a’ m ennyire csak szem láthatott, alig lehete 
az országúton egyebet kocsinál és esernyőnél látni. A’ királyi ko
csik közelilésükkor, egy rakéta sustorga fel, ’s azontúl a’ kis te 
lepben fölállított álgyúk minden fél perezben egy lövést tőnek. 0  föl
ségét ezernyi „É ljen!“ kiáltozás fogadá, midőn a’ városba érve las
san a’ kastély felé hajtatott, hol a’ lordkamrás és lordsteward foga
dók. Azonnal feltüzeték a’ kerék torony fölibe a’ királyi zászló , ’s 
a’ parkban összegyűlt nézők örömzajjal üdvözlék. Később, mi majd 
ezentúl már most Angliában semmiféle ünnepnél nem maradhat el 
többé, mrs. Graham egy léghajóban fölemelkedék , ’s estve a’ vá
ros fényesen ki vala világítva. Altaljában az angolok nem igen m u
lasztanak el alkalmat, mellyben lekesülésöket az ifjú királyné iránt 
kimutathatják. Hogy illyenkor a’ legjobb szándék m ellett is gyakran 
némi ízetlenséget is elkövetnek, az úgy szólván term észetes. íg y  
például egy szinbiráló azon panaszkodik lapjában, hogy ő fölsége 
az olasz daljáték utolsó előadásában a’ közönségnek nem mutatko
zott, ’s azt következő keleti hasonlatban fejezi k i : „E gész este pá
holya vörös függönye m ögött maradt re jtv e , egy tündérhez ha- 
sonlag, melly rózsalevél m ögé rejtezik.“ —

Indiából érkezett legújabb hírek szerint, mintegy 3 0  ezer fő
nyi zendülő sereg M angalore tartományba rohanván, Surate várost 
fölgyujtá, melly alkalomkor 2 5  ezer ház lett a’ lángok áldozatja. 
Bombayben nagy izgás uralkodók, és azonnal sergeket indita falai 
közül a’ kormány Suratebe.

Ő fölsége a’ w ürtem bergi király aug. 1 9 én  Liverpoolból is 
mét visszatért Londonba, ’s rövid idő múlva visszaterend Német
országba. —  Ministeri lapok szerint a’ belgák királyát ’s királynéját 
sept. 2ára Victoria királyné udvarába várják. E gy  kormány rakhajó
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Ostendébe ment őket átszállítandó szándékkal. ílir szerint aug. 26án
vagy 28án  fognak hajóra szállani.

Az Observer Így ir :  „Mint olvasóink tudják, Lyndhurst lord 
nem rég  miss Goldsmithet vévé el másodszori nőül. Ezen asszony
ság atyja zsidó. 0  maga több év óta a’ kathol. vállashoz tartozik.« 
A ’ Times ellenmond : „A 5 kérdéses asszonyság atyja nem zsidó , s 
az asszonyság maga sohasem volt kath. vallásu.“ A ’ True hun m eg
je g y z i- ,Lady Lyndhurst nem az Anti-Gallican isméretes szerzőjé
nek leánya , hanem azon Goldsmiihé, ki több év óta biztos levele
zője volt a’ Rothschild háznak.“ —  „ tíz  is tévedés, úgymond a’C ou
rier mert lady Lyndhurst csakugyan az Anti Gallican szerzőjének 
leánya.“ Tudhatni e tehát bizton, ki leánya már m ost? —

A’ lóverseny alatt htatíordshireban aug. ló é n  egy vakbuz
gó vallásfelekezet, melly magát hanleyi keresztyén társaságnak ne
vezi, egy a’ versenypálya mellett fekvő mezőn gyűlést tartván, kö
rüljáró a’ pályát, ’s átkot monda ez „istentelen gyönyörűség“ rész
vevőire. Estve ezen vallás párthívei hosszú menetben a’ nézők he
lyei elé menőnek, ’s istenes dalokat zengedezvén a’ látni vágyókat g á t
iák a’ helyeikre juthatásban. Az összegyűlt nézők elkeserülvén e’ pán- 
to lódáson , rendes megtámadáshoz fogának, mellyet e vakbuzgók, 
zsoltárokat énekelve, két óra folytáig kiállottak. Végre csakugyan 
visszavonullak, de csupán akkor, miután közülök számost megdön- 
gellek , számosnak pedig bezúztok fejét.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ st. germaini vasút vállalkozóji és a’ nem egyenes adók 

főigazgatósága közt komoly vita keletkezett. P erey re  Emil ur t. i. 
vonakodik a’ személyszállításokért adót fizetni a’ statusnak, arra 
hivatkozván , hogy az engedély szerint a’ vasút 9 9  év után úgy is a’ 
status tulajdona fog lenni, azért is szintolly kévéssé lehet azt adó alá 
vetni, mint a’ hasonló föltétek alatt épült h idakat; de a’ közönséges 
országutakhoz sem hasonlithatni, m ert azokon a’ status tétetvén a’ ja 
vításokat , a’ szállító intézetektől méltán követelhet adót. ü g y  lát
szik , mintha e’ vitály késtetle volna eddig a’ vasút megnyittatását, 
’s minthogy egyik fél sem akar engedni, a’ dolog hihetőleg törvény
szék elé kerülend. A’ kérdés a’ részvényesekre nézve igen fontos, 
m ert azon illetékekre, m ellyeket a’ szállító intézetek (m agányosgyors
szekerek) a’ most fenálló törvényeknél fogva fizetnek, töm érdek, ’s ha 
ez is alájok vettetnék, kénytelen volna vitelárait rendkívül magosra e- 
melni. Azonban ezen összeütközés daczára is fölebb mentek a’ vasút- 
részvények , mellyek több hónap óla ugyan közel állottak 1 0 0 0  
frankhoz, de annyira m ég nem juthattak. Végre lO oO re csakugyan 
fölszöktek, sőt azontúl is. A’vasút igazgatósága a’ megnyitást aug. 2 7 re  
tű z te ; sokan úgy hiszik azonban, hogy m ég vagy 14  napig e lfog  
az húzódni, mivel több mulhatlan munka m ég nincs készen. Azon 
illeték m egadása, melly e’ személyszállítástól a’ kincstárnak jut, 
ideiglen az igazgatás saját naponkénti feladása szerint, fog az uta
sok számához képest szabályoztatok később előfizetésnek is leend he
lye. Egyébiránt a’ kormány által tett előgondoskodási rendszabályok 
minden kívánatnak teljesen megfelelnek. Szám os felvigyázó gondos
kodik a’ rendről a’ vasúton; minden ötödik utazás után m egvizs
gáltatnak az erőm üvek, ’s a’ szabályzat - fentartásra saját rendőrbiz
tos ügyel két ügyviselővel. •—

A ’ tudományok academiája éves ülésében aug. S íé n  Arago 
ur dicsérő beszédet tartott Carnotra, „mint tudósra , polgárra, m ér
nöktisztre és m inisterre, ki Francziaországért a’ győzelm et sze r
kesztő.“ E ’ beszéd a’ hallgatóságban olly lelkesítő benyomást oko- 
za , hogy a’ National, melly tetemes kivonatokat közöl belőle, ezen 
összejövetelnek politikai fontosságot tulajdonit.—  Louis báróte, gykori 
pénzügyministerf, hoszabb séta következtében a’szél m egsujtotla. Az 
orvosok kevés rem ényt nyújtanak felgyógyulására.

Aug. 24én  a’ királyné, Orleans hg ’s hgné, Aumale és Mont- 
pensier hgek , ’s mintegy 1 5 0  szem ély tevék a’ legelső utazást a’ 
st. germaini vasúton. Kiszálláskor a’ st. germaini hatóságok ’s lako
sok fogadók őket. A’ nem zetőrség fegyverben v o lt, ’s Orleans hg 
által m egszemlélteték. Gazdag reggeli u tán , visszautaztak. A ’ ki
rályné 's Orleans hgné megköszönök az igazgatóknak, a’ gyönyö
rű sé g e t, ’s megajándékozák a’ munkásokat. —  Louis báró szélütése 
következtében aug. 23ikán élte 82ik  évében falusi jószágán Paris 
mellett csakugyan meghalálozotf. —

Aug. iáikén  délután 2  és 3 óra közt a’ kisebb paftantyúte- 
lepben Vincennesban nagy durranás történt. Egyik tüzmüves vigyá
zatlansága miatt t. i. egy nagy töltésraktár meggyuladt. S zerencsé
re  senki sem vesztette életét.

A ’ vincennesi pattantyú-telepben aug. 21 kén , mint eleinte 
gondolák, valamellyik tüzmives vigyázatlansága á llal, egy töltéses 
raktár levegőbe repült; most azonban azt hírlik, hogy a fellobba- 
nást a’ napsugárinak valamelly ablak egy pontjában történt összsedte 
okozá, úgy hogy az ablaküveg gyujlüveg gyanánt szolgált. M eny. 
nyíre eddig tudatik , senkit sem ért szerencsétlenség. Egyébiránt a’ 
durranat majd a’ legnagyobb szerencsétlenséget okozá. Ugyanis a’ 
vártoronyban a’ terem egyik fa ablaka m eggyuladt; de szerencsére 
a’ tüzet azonnal észrevették , ’s nagy fáradság nélkül azonnal elol
tották. Kevés pillanattal később ezernyi embernek é le te , ’s vagyo
na semmisült volna m eg; m ert a’ vártorony fellobbanta szükségképen 
a’ szomszéd toronyét is maga után húzta volna, hol iOOezer kilo
gram lőpor van 8— 10  lábnyi széles falak közé rakva. Paris egyik 
részére nezve is veszélyes fogott \olna lenni e ’ durranat, mivel Vin
cennes csak két lieunyi távolság Paristól. E ’ lőpo r-raktár-eltávolí

tást már több Ízben kérték is Paristól; de nem igen lehetséges, 
mivel gazdag lőporraklár Paris közelében mulhatlanul szükséges.

Tudva leszen talán olvasóinknál, hogy a’ szép chambordi 
birtok aláírás utján 1829ben  mint nemzeti adomány vétetett m eg a ’ 
bordeauxi hg számára. Júliusi zendülés óla a’ statuskincstár pórt 
folytatott a’ herczeg meghatalmazottja ellen, azt állitván, ho^y a’ 
birtok a’ hg élelemtartásához ta r to z o tt ,’s így a’ korona saját ja. Az 
orleansi kir. törvényszék azonban most azt íté lte , hogy Chamboi<i 
nem élelmi jószága , hanem magányos birtoka volt a’ herczegnek, 
’s igy a’ bordeauxi hg meg fogja azt tartani. —  A’ VIessager sze
rint Guizot aug. iáikén hosszas udvarláson volt a’ királynál ’s hatha
tósan szólt a’ kamra feloszlatása ellen, de hasztalan.

Toulonba orvosokat várnak , hogy onnan Lona felé hajóra 
szállhassanak, hol bizonyos járvány- láz miatt valamennyi kórház töm
ve van. Toulon egészségi állapot ja még jó, ellenben Marseilleből 
számos szökevény jő. A’ szardíniái hatóság Nizza mellett elzárta a’ 
határszélt Franeziaországból jövő utasok előtt, ’s m ég azon hajókat 
is viszszautasította , mellyek a’ cholera kiütése előtt indultak ki Aíar- 
seilleből, ’s egészségi útlevelet mutattak elő. Aug. f sőjén Marseille- 
ben 39  elhalt közt 12  choleraeset fordult elő.

A’ M oniteur algérien szerint A lgier környékén egy idő óta 
bizonyos fontos férfi mulat, és ez Abd el-Kader den Dzselarl. Va
lamennyi aráb ajándékokkal közelit hozzá, ő pedig türelm et hirdet 
köztük , ’s azt mondja , hogy a’ Korán nem parancsolja a’ keresz- 
tyényekkel hadakozást, m ert a’ mohamedi és keresztyén vallás test- 
vérek, r- --

O L A S Z O R S Z Á G
A’ Diario di Roma aug. lő rö l  végre szomorúan és fájdal- 

massan m egvallja, hogy a’ cholera, ’s az is pedig az áziai cholera, 
Romában valóban kiütött. Az orvosok, kik hosszabb ideig versenygé- 
nek ra jta , ha valljon a’ Romában mutatkozott cholera áziai e vagy 
sem ? végre egyhangúan m egegyeztek abban, hogy az előfordult 
számos gyanús eset nem egyéb volt, mint áziai cholera, noha is
mét sok volt ollyan eset is , melly a’ mostani évszak járvány beteg
sége szokott lenni Romában. L e úgy hiszik, hogy a’ betegség a- 
lább hagy, valamint azi is , hogy a’ betegség nem olly heves alak
ban jelentkezők, mint Europa egyéb nagy városiban. E z utóbbi ál
lítás igazlására említik, hogy m ég az napon is ,  midőn a’ legtöbb 
m egbetegülés fordult e lő , ezek száma 1 3 2 0 t nem haladt m eg, ’s 
a’ holtak száma ugyan e’ napon nem vult több 53nál. Más nap m ár 
is sokkal kevesb volt a’ betegszám. M inthogy a’ betegültek közül 
számos gyógyuló felben vala, ’s a’ hirtelen halálozási szám is ke- 
vesbült, m éltán rem élhető a’ betegség csökkenése. -—

A’ Diario di Roma szerint a’ cholerában, jul. 8 á ló l, midőn 
az a’ vészelyes hideg lázzal együtt egyszerre föllépett, aug. 2 0 ig, 
1 2 7 7  em ber betegült meg, kik közül 5 6 8  megholt, 151  meggyógyult 
és 5 6 0  gyógyulás alatt van. —

Romából aug. 2 2 rö l írják , hogy a’ cholera az egész váro
son végig mind inkább terjedez , ’s a’ nép minden osztályiból ra 
gadozza áldozatit. Azonban csönd ’s nyugalom uralkodik mindenütt. 
A ’ nyilványos mulatsághelyek mind tárak, ’s kik m áraz első félelmen 
Jul vannak gyakor meglátogatóji azoknak. —

Mióta Romában is tapasztalni kezdi a’nép, hogy sűrűdnek a’ha
lálozások, minthogy a’kormány a’ cholera megjelenésétmegvallaninem 
akarja, az em berek a’ m egm érgezést hiszik. E ’ vak hiedelem áldo
zatja lön e' napokban egy fiatal angola’ Piazza Montamaran. Ez egy 
szép nőgyerm eket vön észre néhány asszony m ellett állani, ’s vo
násai által hozzá édesgetve, valamit ada, vagy csak akara neki adni, 
midőn az összegyűlt asszonyok dühös hyaenák gyanánt rá kiáltanak : 
„Öljétek m eg a’ m érgezőt!“ ’s rá esének. A’ futás m eg nem menté 
ó t , m ert a’ bősz férfiak késeiket döfék mellébe , ’s egy kőzápor a’ 
földre sujtá őt. A ’ nők dühökben m ár szalmát hordottak össze, hogy 
m egégessék, ’s az oda siető rendőrség alig mentheté meg. É letéhez 
kevés remémy van.

Palermoban jul. 24kén tíz em bert ítéltek halálra Misihneri 
kis varosbul, ’s rajtuk az ítéletet azonnal végre is hajták. A’ többi 
vádlott pőre m ég foly. Az éli léitek közt egy kis gyermek is talál
kozók, ki gyönge lévén egyéb fegyvert használhatni a’ vérnapok
ban, késsel fegyverkezék föl, ’s az utczákon szerte futkosva, a’ még 
pihegő lekonczolt áldozatokat halálra döfdösé. A’ palermói katona
törvényszék július 24ikén gyűlt össze Misihneriben, a’ vétkeseket el
ítélendő. -—

A’ modenaí hg f. é. aug. 12ki határzataban, az 1831  ki zendü
lésben részesült, elitéit ’s kibujdosott személyek elkobzott jószá- 
gairúl rendelkezvén, azok felét gyermekeiknek kiadatni parancsolá, 
azon m eghagyással, hogy anyáikat is táplálni kö leleztessenek; m á
sik felével pedig azon elítéltek családjait kívánja fölsegittetni, kik 
nyomorúságban sinylenek, minél főleg a’ hátrahagyott gyermekek 
neveltetése jövend tekintetbe. —

A’ Gíornale del Regno delie due Sicilie aug. 16 ró l hosszú 
czikket közöl, mellyben előadván, mikép a’ járványok és ragályos 
nyavalyák története minden időben azt bizonyítja, hogy a’ köznép 
a’ hirtelen és számos halálozás okát term észetes úton magának m eg
magyarázni nem tudván, a’ m érgezést vélte azok inditóokának, ’s 
többnyire kisebb nagyobb lázadásokra fakadt. Ez történt Európában 
is a cholera első m egjelentékor majd valamennyi nagy városban, ez 
ism ételtetett Nápolyország némelly vidékein is. E ’ bévezetés után 
elbeszéli, mikép a’ cholera m egjelentékor Penneben a’ túlsó Abruz- 
zo-egyik városában is hasonló lázadás üte ki, szinte m érgezésigya-
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nu mialt; e’ lázadást azonban szerencsésen csvlapiták, ’s a’ régi
csönd és nyugalom ismét helyre állíttatott. —

Az O est Beob. az V. darab iromány közt a’ spanyol szardí
niái viszályban egy jegyz két közli Brignole m arquis, szardíniái kö
vetnek a ’ franczia udvarnál Campuzano gróf spanyol követhez ugyan
ott folyó 'év május 8rol, mellyben a’ marquis panaszkodván azon,  
hogy a’ szardíniái hajók a’ spanyol révekbe nem bocsáttatnak, sőt 
még az ott voltak is kifizetnek, tudatja a’ spanyol követtel, hogy 
a’ szardíniái király eddigi hiedelmeként a" spanyol kormány a’ hely
hatóságok e’ bánásáról ’s rongálásáról semmit sem tud, ’s reményű, 
hogy mihelyt a’ spanyol kormány ezúton értesittetik, a’ rongálások 
is meg fognak szűnni. Különben, ha a’ szardíniái király m eggyőző
dik a rró l, hogy ezen ellenséges rendszabályok a’ spanyol kormány 
tudtával történnek, vagy épen talán tőle erednek, akkor ő is kötelezett
nek érzené magát hasonló rendszabály-tételre ’s a’ spanyol lobogó
nak a’ szardíniái révekből kirekesztésére. — A’ VI. darab iromány 
e’ tárgyban szinte a’ szardíniái követ jegyzéke a’ spanyol követhez 
Parisban ugyanazon napról, mellyben jelenti, hogy a’ szardíniái ki
rály a’ följebbi rongáló rendszabályoknak a’ spanyol kormány állal 
leendő m egszüntetését jul. i igbevárja,azontúl pedig, ha addig meg nem 
szüntetnek, illő rendszabályokhoz fog. A’ VII. darabban a’ spanyol 
követ jelenti a’ szardíniái köveinek, hogy a’ fölebbi két jegyzéket vet
te, ’s a’ spanyol kormánynak Madridba elküldötte.—

Az Oest. Beob. közli a’ szardíniái spanyol ügyben előfor
dult két utolsó iromány-darabot is. IXik szám alatt Letamendi ur 
levele foglaltatik a’ genuai kormányzóhoz, jul. i£ról 1 8 3 7 , mellyben 
kívánja . hogy a’ kormányzó Írásban közölje azon neki szóval nyil- 
ványitott kormányparancsot, mellynél fogvást a’ spanyol h a ók  a’ 
szardíniái révekből jul. 2tól fogva kizáratnak ’s egyszersmind Le
tamendi urnák jelentetik, hogy ezután neki Szardíniában semmi hi
vatalos eljárása nincsen ; mit ha a’ kormányzó megtagadt, Letamen
di ur ünnepélyesen ellenmond a’ Spanyolországgal szövetséges ha
talmak színe előtt mindazon veszteségeknek, mellyek e’ megtagadás
ból származhatnak. —  A ’ Xik darab válasza a’ genuai kormányzó- 
nak, mellyben megtagadásának két okát mondja; első , mert a’ kor
mányzó már májusban tudaté a’ szardíniái kormány résziről L eta
mendi úrral azon végzést, hogy a’ spanyol hajók jul. 2lól fogva ki 
fognak záratni a’ szardíniái révekből, ha a’ spanyol - kormány a’ ha
sonló rendszabályt a’ szardíniái hajókx-a nézve vissza nem vonja ; 
második oka: mert Letamendi, mint a’ spanyol kormány ügy vise
lője, Szardíniában soha sem ismertetett el.

N É M E T O R S Z Á G .
Az Oest. Beobachter ezt Írja: Boroszlóban a’ rendkívüli hő

ség következésében az áziai epegörcs, melly m ár csökkenni kezde, 
ujúlt erővel kiütött, úgy hogy a’ betegülések szánja naponkint is
mét 17— 21re  ment. Az egészségi biztosság javaslatára a’ borosz- 
lai hatóság különös tisztító biztosságokat állított. Ezek munkássági 
sükere olly örvendetes, hogy a’ hol tüstént dolgozhattak, a’ bete
gülés tovább nem terjedt. —

A’ porosz statuslap bizonyos varsói orvos irományából ki
vonatot közöl a’ choleráról. Ezen orvos azt állítja, hogy a’ cholera 
mindenkor, m indenütt, ’s mindenkiben gyógyítható, ha annak ide
jében illő szereket hosznál az ember. Szerinte a’ cholera szabályosan 
mindenkor hasmenéssel kezdődik, melly böfögéssel ’s hányásra kisz- 
téssel, ’s tisztállan nyelvvel van összekötve. E ’ hasmenés mindenkor 
gyógyítható, ha az em ber azonnal ágyba fekszik, és bodzale
vet iszik nagy mennyiségben mindaddig, mig általányos izzadás nem 
következik, mellyel 4 — ö óráig folytatni kell szakadatlanul, de nagy 
vigyázat m ellett, hogy meg ne hűtse magát a’ beteg. Néha hány- 
latót adhatni, de ípecacuanhát, ’s nem soha hánytató borkőt, m ert 
az a’ cholerában műidig ártalmas volt. Ha hasmenés van egybekötve, 
illatos füvek forróra melegittessenek , ’s izzadás közben a’ hasra 
borittassanak. Ha a’ szivgödörben valami nyomást érez a’ beteg, mus
tártapasz tétessék rá. Ezen egyszerű bánásmód mellett senki sem 
kapja meg a ’ cho lerá t, mert a’ javasló orvos azt tapasztálé, hogy 
3 6 5  eset közül e’ bánás mellett egyetlenegy sem kapta meg a’ cho
lerát , ’s ha igaz i s , hogy néha hasmenés nélkül is halállal lepi meg 
a’ cholera az e m b e rt, ezek csak egyes ese tek ; amaz ellenben ál
talányos tapasztalás. Azonban mind ezt csalhatlanul’s egyszerűbben 
végzi a’ homoeopathiai gyógyitásmód.

Az Alig. Ztgnak Berlinből aug. 1 2röl következőt írnak : Lö- 
wenlhal, egy gyakran említett zsiványcsoport zsidó vezére, azt 
Ígérte volt, hogy ha büntetését elengedik, aé tolvajok ’s orgazdájik 
minden elágazásit feladja. A ’ büntetés-elengedést csakugyan mégis 
Ígérték neki azon föltét alatt, hogy semmit se hallgasson el, ’s azóta 
számos ezinkosának fölfedezésére ’s elfogatására nyújtott segédkezet. 
Ez a’ rendőrségre nézve nem könnyű munka vala, m ert a’ tolva
joknak mindenütt voltak kémjeik, ’s valahányszor ezek a’ katonaság 
vagy rendőrség közelítését m egszagolták, ez utóbbiak bizonyosak 
leheltek, hogy a’ zsivány-fészket üresen találandják; ’s a’ csoport más 
helyen álnév alatt űzte esinyait. Egyszersmind gyakran hitszegés által 
megszabadult némellyik , mivel az általa állított másultlétre segéd
társai megesküdtek. Midőn azonban a’ felfödözések Löwenthal feladá
sinál fogva olly szaporák lőnek, hogy a’ tolvajok árulást vettek 
észre, — mert kölcsönösen arra kötelezék le magokat, hogy közülök 
senki sem árulja el társá t, bármilly helyzetbe jutna is , —  akkor
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fölkele közülük eg y , ki hihetőleg eltalálta, mi föltét alatt biztosít
tatott Löwenlhal a’ büntetés-elengedésről, ’s kimutalá, hogy ő több 
tolvajlást, és pedig azokat, mellyekben Löwenthal rokonai is részt 
vettek , elhallgatott. Ezzel az adott Ígéret m egdőlt; a’ nyomozást 
újra elkezdék, ’s ő busz évigleni fékházra, ’s mindaddigi fogva tartásra 
ítéltetetts mig valamelly becsületes élelem szerzésm ódot kimutatni 
nem birand. Napvilágra jö tt,hogy még egy kis poseni városka pol
gárm estere is az orgazdákhoz tartozék ; ’s ez tiz évigleni fékházra Ítél
tetett. A’ pör olly tömérdek nagyságú, hogy több mint kétezer da
rab irományból á ll , 's inég most sem rekesztették volna be , m ert 
mindig uj elágazásokat födöztek fö l; de úgyszólván kénytelenültek 
azoktól elállani, hogy valahára is valami sükerre jussanak. A ’ legtöbb 
tolvaj-elfogatás a’ nevezett városkában egy zsidó ünnepen történt, 
hol a’ tolvajok és orgazdák a’ synagogában együtt valának. A’ ka
tonaság, melly éjjel érkezék meg, elsőben is az éjiőrt fogá el, m int
hogy nem lehete tudnia: valljon az maga i s , mint tolvaj lakosság 
Are, nem tolvajkém e ? ’s nem tudósítja é jelekkel magas pártfogójit 
a ’ közelgő veszélyről?

O R O S Z O R S Z Á G .
Mivel évenkint szaporodik azon gyermekek száma, kiket a* 

m oszkw ai’s sz. pétervári nevelőházakba adnak, ’s az ezáltal szük- 
séggessé váló koronkinti szaporítása a’ dajkáknak igen sok póra
nyát elragad házi tűzhely tő l, saját anyai kötelességinek nem cse
kély kárával, mint más oldalról sokévi tapasztalás után bebizonyult, 
miszerint igen számos szüle saját törvényes gyermekit is megfoszt
ja  szülei ápolástól s önnen családi körebül kitaszítja, nem ugyan sze
génységből, hanem , hogy ezáltal gyermekeiket saját rangjukból 
magosbra em eljék , ’s állapotukhoz szabott polgári kötelességüktől 
fölm entsék, vagy polgári osztályukat nem illető tisztségekbecsem - 
pezzékát, mit egyenes utón vagy épen nem, vagy legalább csak 
sok bajjal érhetnének e l , —  a’ czár szükségesnek tartá a’ gy er
mekek nevelőházba adatását korlátozni, ’s e ’ szerint parancsolá, 
hogy minden az intézetbe hozandó mindkét nemű csecsem őt, ’s 
«z árvatanács határzatából elfogadott házasságküli gyermeket, ’s szü- 
létlen árvát, minden kivétel nélkül, nevelésre, az intézet költségin 
falura utasítsanak, ha különös rendelmény a’ tanuló osztályokba föl
vétetni nem parancsolandja azokat —

Múlt h. őkén a’ koronaörökös n h g , 1 0  ezer w estnyi ut be
já rta  u tán , Moskvába érkezék , ’s a’ Nikolajew-palota azon szobá
jában tölté az első é jt ,  mellyben szülétek. Másnap délelőtti 10  ó- 
rakor Uspensk székesegyházban Filaret inetropolita következő be
széddel üdvözlé a’ nagy vendéget: „H g! Jöttöd reánk nézve min
dig éltető^ mint Ruszia hajnali napfénye ; ez úttal azonban uj elm él
kedéseket, érzelm eket, ’s gondolatokat ébreszte bennünk. Különös 
örömmel köszöntünk tégedet nagy útad után , melly közben más vi
lágrészben is valál, anélkül, hogy ugyanazon egy hazát átlép
ned kellett volna, ’s mellyen banső részvéttel kisérének gondolatink. 
De mi czél szolgált alapul ezen utazásnak? Ama’ bölcs e’ szavaiban 
keressük azt: „Haladunk a’ bölcseségben, ha a’ világot átutazzuk!“ 
Hivatva vagy örökleni azon bölcsességet, melly a’ világ legnagyobb 
országát kormányozza, ’s fenséges atyád előrelátása bölcsen határozá, 
hogy egész llusszia szolgáljon iskolául elmédben azon bölcsesség 
kifejlésére, mellynek tanjait tőle vevéd. Mik ezek következményi? 
Russzián keresztül utaztodban tovább haladtál, mint bár melly fej- 
Aelme e’ honnak. Te magad gyüjtél vagy javitál ism éreteket erejé- 
rül, segédforrásirul ’s szükségiről! Mennyi szerencsés következmény 
háromlandhat ebből reá ! Most ez ős fővárosra irányozvák figyelő sze
meid. M agasult érzés vezérle ide az istenség lábaihoz , melly az u- 
ralkodók lépteit in tézi, ’s örök em lékre méltó elődidet pihenteti 
keble mélyében. M indenekelőtt itt érintetted Russzia szivét, ’s é le t
e re jé t,  melly vele született szeretetből áll öröklött fejdelme iránt, 
’s melly érzelemmel napjainkban ’s elmúlt századokban annyi ellen
séges hatalmat legyőze. Szabad öröm röplében látod most ez erőt 
zajongni a’ néphullámzat közt, melly személyed körül tolong, látod 
a’ lelkesülés lángoló tekintetében ’s az öröm ittas üdvriadozásban. 
Tegye könnyűvé Russzia szeretete azon kötelességet, m ellyet irán
ta érzett szeretetből magadra vállolál. Visszatérvén pedig általad ’s 
általunk szeretett atyádhoz, mondd meg neki, hogy Russzia tudja 
méltánylani atyai gondosságát, hogy áldjuk azt magunk ’s utódink 
nevében, ’s hogy a’ Mindenhatót kérni fogjuk, mi szerint a’ ti sze 
meitek előtt engedjék növekedni ’s megérni unokáinkat, hogy nevei
teket azok is úgy áldhassák, valamint mi.“

Az orosz birodalomban, Lengyelországot is oda értvén, j e 
lenleg 10 tudományos egyetem létez, mellyeknélOOO személy munkál 
mint tanító, fölfigyelő s’ a’ t . , ’s mellyeken mintegy 3 6 0 0  tanuló 
nyer szellemi műveltséget. Ezenkül még 11 8  magasb tudományos 
intézetet számlál Russzia, mellyekben 3 2 0  tanítót ’s csaknem 52ezer 
tanulót lelhetni. —
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F O G L A L A T :  Magyar- és Erriélyország (kinevezések; Ieüiiczi tűzveszély; a» kisdedovó intézeteket terjesztő egy. pénzáliapotja; "William Clark ang. Iiidépitcsz; Ju- 
ranies Antal győri megyés püspök cltakarittatása; gazdasági egyesület k ö z i) Portugália (ujuiinistcrség; zavarok; a’ lázongó katonaság pártja növekszik; Terceira 
lig Saldanhálioz pártolt; az udvar ’s ezek közli egyetértés; Porto állapotja.) Spanyolország (a’ minislerváltozás körülményei; az uj minislerség ingalagsága; 
a’ journ. des Dcbats tagadja a’ fr. kormány befolyását; cortesgyülési viták a’ katonai mozgalomról; madridi népzajongás; hadi hírek.) Anglia (közös reformé: e 
gvesiileti terv; a’ londoni községtanács fejtörése; a’ tunneli munka elakadt.) Francziaország (sajtóviszonyok; hónai ludfsilás ’s a’ t.) Svéd - Olasz- és Len
gyelország. Amerika. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelct. Dunavizállás. Lotto.

M A G Y A R -  és É R D É L  Y O R  S Z A G .
ő  cs. kir. fölsége f. é. jul. iő ik i határzatában a’ zágrábi k. 

Akadémiánál Ouatternik József eddigi gymnasium - tanítót történet- 
tudományi oktatatóvá ; aug. öiki rendeletében Éránk János óik sz. 
vasaB ezred orvosát pesti órsergi főorvossá; Boross Károly székely 
határórezred orvosát komáromi katonai főorvossá; ’s Miske József 
b. erdélyi kir. udv. kanczellaria elnököt slalusministerré, nevezni; 
Bruckenthal József b. fő tartománybiztost ’s liéldi István korm ány
széki tanácsost nyugalmazni, az előbbit Leopold - rendi közép, az 
utóbbit pedig kiskeresztessé; továbbá a’ HHdek váloszlása következ
tében, Kornis János gr., érd. kormányszéki alelnököt korm ányzóvá; 
Nopcsa hlek HHdek elnökét érd. kir, udvari főkanczellárrá; Hhédei 
Ádám gr. k. táblai elnököt kincslárnokká nevezni; Lázár László gr. 
eddig tartományi kar.czellárt, hivataliban m egerősíteni; Hedeus 
József, érd. udv. kanczellaria tanácsost, fő tartom ánybiztossá; ’s 
Augusztinovics Pál kormányszéki tanácsost, számvevő hivatali el
nökké nevezni; Gál László, Szentgyörgyi Im re, Conrád András 
kormánypzéki tanácsosokat hivatalaikban m egerősíten i; ifj. Bruc- 
kenthal József b., ’s Mikó Imre gr., udv. titoknokokat, ’s Kemény Fe- 
rencz b . , Pap Sám uel, ’s Lészai Lajos kormányszéki titoknokokat 
valóságos kormányszéki tanácsosokká nevezni; ’s Donáth E leket, 
a’ HHek választása következtében ideigl. országbírói hivatalában m eg
erősíteni , végre aug. lOiki határzatában Peti ovay István Ung-me- 
gyei alispánt, m. kir. udv. tanácsos-ranggal »kassai kamrai igazgató
vá nevezni méltóztatott.

B é l a ,  sept. lső jé n : „Leibicz szepességi várost véginség- 
gel fenyegetik a’ gyakori égések. M últ évben villám hamvaszlá e le ’ 
város egyik n e g y e d é t,’s m ég alig épülhete föl om ladványiból, mi
dón múlt h. 25kén  délután egy varga vigyázatlanságából ismét tűz 
tám odott, melly szárnyra kapalva a’ dühöngő éjszaki szél által, rö 
vid idő lefolyta alatt mind a’ három sz. egyházat, kórházat, iskolát, 
paplakot, tanácsházat ’s a’ város nagyobb részét izzó zsarálnakha- 
lommá változtató. A’ csűrökben igen sok takarmány e lég e tt, ’s több 
ember is áldozatja lelt a’ pusztító vésznek. “

A’ hazánkban kisdedóvó intézeteket terjesztő Egyesület pénz
tára , múlt 1836dik  évben, az általa kiadott 1837iki évkönyv sze
rin t, következőleg állott: Bevétel 1 6 3 2  ft. p g ő ; kiadás 6 3  fr. 4 9  k. 
kamatra adott m agpénzek: alapitványtőke, száztól hatos kamattal 
5 0 6  fr t.; ideigl. tőke 5 0 0  f r . ; pénztármaradvány 1 8 3 7 re  5 6 2  frt 
19 krajezár. —

A’ külföld, ’s jelesenX ém etország, kereskedése nem cse
kély hasznára, nagyobb városiban gyapjuvásárokat lélesíte , ’s ez 
üdvös példát hazánk is kezdi követni; ugyanis legközelebb Zala 
m egye RHei fölszólíták K őszeg sz. kir. várost, hogy illy gyap- 
juvásárok tartása irán t, saját kinevezendő megbízotti az említett 
m egye küldöttségével, tanácskozásra lépjenek, f. é. sept. lső jén  
Pápa mvárosban; meliy fölszólitást abban teljesen megegyezve vi- 
szonzá K őszeg , azon m egjegyzéssel, hogy az alapítandó gyapjú- 
vásárok, h e ly , kényelem s’ egyéb kínálkozó ’s m eggyőző fontos 
körülm ények miatt legczélszerűbben saját (Kőszeg) falai közt fog
nának tartathatni.

William Tierney C l a r k ,  egyike A n g lia ’s a’ világ legtapasz
taltabb hidépitészeinek, a’ budapesti hídépítés iránt vállalkozni kívá
nó Szina György báró meghívása következtében, az illető tervi elő
készületek m egkezdése ’s elintézése végett tegnap Angliából P estre  
érkezett, Mr. Rennie, at elhunyt Telforddal egyetem ben szinte hires 
néhai hidépitész Renniem k íija, és Air. M er k ísére tében ,’s a’Nádor- 
Yendégfogadóban szállott meg.

G y ő r ,  aug 3  ik é n : Juranics Antal győri m egyés püspök te
m etése tegnap méltóságához illő pompával ment véghez. Heggel 9 
órakor Kopácsy József veszprémi püspök számos és igen fényes kí
sérettel a’ székesegyházból a’ püspöki lakpalotába menvén, a’ három 
napig (aug. 27 . 28 . ’s 29kén közszem lére kitelt holttestet beszen- 
te lé , m ire aztán a’ temetési menet megindult. A’ koporsót különö
sen e’ végre készült gyászkocsin hat fekete posztóba burkolt ló hu- 
z á ; az utczák tömve valónak minden rendű em berekkel, kik ver* 
senygve tolongának a’ gyászkccsi u tán ; a’ ezéhek zászlóikkal, fegy
veres polgárság 's a’ szigelhi zsidóközség, igen emeíék a’ gyász
ünnepély nagyszerűségét. A’ székes egyházhoz érkezvén a’ menet, 
a’ kocsi m egállóit, ’s a’ koporsót falusi lelkészek leemelék róla ’s 
a’ czinterembe vivék. E zt fényes gyászmise ’s a’ szokott beszente- 
lések követék. —  Az idvezült püspök 1825 ik  évi aug. 30kán iktat - 
taték ünnepélyesen püspöki székébe , ’s ugyan e’ napon vivék örök
re  nyugodni, tizenkét év múlva, a’ 7 0  éves agg hült tetemeit. Bé- 
kemalaszt lengjen fölötte!

A* G a z d a s á g i - T u d ó s í t á s  o k ’ lő füzete, mellynek ára 
közönséges példányonként 40. kr. velin papiroson 50 kr. ezüstben, e- 
zenlúl nem csak alulírottnál, hanem Pesten Eggenberger József’» egyéb 
könyvárusnál is, vidéken pedig szinte mind azon hiteles könyvárosok
nál találtatik, kik Eggenberger úrral kereskedési viszonyban állanak. 
Azon tisztelt hazafiak , kik e’ részben a’ közügynek elősegítő fáradozá
saikat szentelni készek, méltóztassanak szándékokról alulírottat akar le
vélben, akar megbízottjuk által értesíteni. Pesten September 5én 1837.

K a c s k o v i c s  L a j o s ,
gazd. egyesületi titoknok. (Lakása: Zöldfautcza 373.)

P O R T U G Á L I A .
Lissabonbul Iberia gőzhajóval Falmouthba jö tt s mull hó 

2  lé ig  terjedő hírek szerint bevalósult a’ Camden gőzössel néhány nap 
előtt érkezett ministerváltozási hir. Ministerelnök és lengerésznii- 
nister Sa da Bandeira; igazságm inister, Gomez de Silva Sanchez; 
belügym inister I. A. de Compos, egyszersm ind corteselnök ; a’ többi 
tárczát az előbbi ministerek tárták meg. A’ katonai lázongás e ’köz
ben folyvást te rjed , ’s annyival fenyegetőzőbbé válik, m ert az 
ellene küldött csapatok nagy része is átpártolt Saldanha tábornokhoz, 
k i, mint tud juk , a’ lázongok fővezére. Terceira ( Villaflor) h g , a 
belemi kir. ólbul negyven lovat vivén magával, odahagyá Lissabont, 
Saldanhával egyesülendő, ki m. h. 18ikán csapatival együtt Rio 
M ayornál (Santarem  közelében) állott, Terceira bgre várakozván, 
hogy vele egyesül en a’ főváros ellen indulhasson. T erceira hg kí
séretében valónak Serra de Pilar tábornok, de Monte Pedral, Ga
zai és Loureiro bárók , kiknek utóbbika korábban hadminister volt; 
továbbá két ezredes, ’s mintegy ötszáz előkelő ’s nagy befolyású férfi. 
E zek következtében 19ikén összegyűlt az uj m inisterség a’ királyi 
palotában, ’s mivel af viselős királynénak alkalmatlankodni nem akart, 
Ferdinand kir. hgnek nyújtó be elbocsáttatósi kérelm ét, kit ennek 
elfogadására királyi hitvese eleve m egkért. A’ hg csudálkozását je 
lenté a’ ministerek ime’ lépésén; de egyszersm ind hozzá tévé, hogy 
miután magokat mint zendülési miijisterek a’ királynéra kö tö tték : 
tetszésök szerint hivatalukban maradhatnak, vagy kiléphetnek, mint
hogy ő fölsége különben is m ár rég tő l fogva fogolyképen tekinti m a
gát az ő kezeik közt. —  Terceira hg távoztának körülm ényei, kü
lönösen a’ kir. lovak elvitele ’s a’ királynéval és ennek férjével zárt 
ajtóknál tartott beszélgetése azt a’ gyanút gerjeszté , hogy kölcsö
nösen be vannak avatva a’ katonalázadás tervébe, ’s különösen, hogy 
abba Ferdinand kir. hgnek nagy befolyása van. A ’ cortesgyülésben 
aug. 20 ikán  azt az indítványt tette Lionel Tavares, hogy az ország 
rendkivülies bal viszonyai m ialt, másnap is tartsanak ülést, nol a 
egyébiránt az vasárnap, ’s egy a’ nem zethez intézendő fölszólitásriJ 
tanácskozzanak; erre  biztosságot neveztek az inditvány megvizsgá
lása végett. Ennek tagjai közül Garret azt jegyzé m eg , hogy illy 
viszonyok között mulhatlanul szükséges, a’ népet fölfegyverezni, 
m ert, úgym ond, egy egész nem zet e re je , ha jól intéztetik , ellen- 
állhatlan. —  Tajo hadi sajka annyira lecsuszam lolt vizmentében, 
hogy az Alcantara hid ellenében egyenesen a’ Xecessidades kir. 
palota ablakival szem közt horgonyoz, mint gondolják, azon kettős 
czélbul, hogy ő fölségének lehetlenné tegye a’ hajóra szállhatást, 
’s hogy az ellenségnek itteni átm enetét gátolhassa. Portoval félb< n 
szakad ta’ közlekedés szárazon; némelly hajón érkezett tudósítások 
szerint azonban bizonyos, hogy ostromállapotba van helyezve, 's 
hogy annak lakosi egészen meg vannak elégedve az alkotmány m os
tani állapotával. Egészen ellenkező hir is szállonga azonban felö
lök, t. i. hogy 8 7  contonyi (2 0 ,0 0 0  font st.) pénzt adt -k össze, ’s 
küldtek Saldanha tábornokhoz, m erénylete sükeresb előmozdithatása 
végeit. —  Lissubonban igen gyakori a’ szökés, ugyannyira, hogy 
egyszerre ötvenen, sőt százonkint is pártolnak el a’ rendes katonaság 
soraibul.

S P A N Y O L  0 R S  Z Á G.
A ’ madridi katonai mozgalom által eszközlött ministerváltozás 

körülményemül ’s foganatárul illy fölvilágositóst nyújt a’ journ. des 
D éb a ts : Katonai mozgalom tö rtén t, de koránsem volt ennek amaz 
általányossága, ereje és buzgalm a, melly katonáji bizodalmával di- 
csekhető tábornok dictátorságának alapul szolgálhatna. E’ m ozgalom ra 
ministerváltozás következék; de az uj m inisterség hiányos, azon- 
fölül pedig reszketeg is , ’s alig hiszi biztosíthatónak önnön lé tezé
sét. Nem találunk tehát abbul sem m it, mi eleinte bennünket m eg
nyugtatott ’s a’ katonai zendülés vétkességét enyhité. Valóban most 
sokkal rémitőbb alakban mutatkozik Spanyolország, mint valaha. 
Folyvást elégületlenség, elhatárzatlanság , cselszövény ; sehol nincs 
ama’ lelkesség , melly mindent m erészel, hogy mindent m egm ent
hessen. Tudaték, hogy a’ minisleri változást katonai mozgalom esz
közlé ; de arrul mit sem akarlak tu d n i, hogy —  a’ spanyolországi 
ügyek vizsás folyama szerin t— a’ mozgalom indilóji börtönben ül-
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lek, mig az általok szándéklott czél elérve lön, ’s Calatrava és Men- 
dizabal benyujlák elbocsáítatásukat. »Segovia ellen indulóban lévén, 
kinyilatkoztató 6 0 — 70 tiszt az í ső és 4ik őrezredből, bogy ők 
tovább nem szolgálnak, mindaddig, inig a kormány Calatrava’s tá r
sai kezében maradand. Espartero legkevesbbé sem látszék e párt- 
ütés részesének, sőt beszédet is tartott a’ sereghez, mellyben azt 
engedelm ességre’s szolgálati hűségre szólilá; mit azonban csak a’ 
közvitézek ’s altisztek hallgatának készséggel; a’ főtiszteket semmi 
nem rendíthető meg szándékukban, ’s Joly vást a’ministerség elbocsát- 
tatását sürgetők, —  egyébiránt kinyilatkoztatván, hogy nekik semmi 
lázitó akarat jók nincs, ’s hogy velők tetszés szerint bánhatni. E spar
tero szavuknál fogta őket, s egy faluban, Madridiul két diai tá
volságban, mindnyáj okát fogságba tétető. A’ tábornok e’ bánásmódja 
ellenére, melly róla minden cselszövényi gyanút elhárita, sem vélt 
a’ madridi kormány elég biztosságot találhatni a’ hadseregnél; be- 
nyujlák ennélfogvást a’ ministerek i  fikén  eíbocsáttatásukat, mellyet 
a’ királyné nyomon el is fogadott. Azonban, a’ mi Spanyolország 
nyomom állapotját ’s a’ katonai mozgalom terv- és czélnélküliségél, 
az általányos bizodalmatlajjságot ’s félemültséget legbizonyosabban 
m utatja, a z , hogy olly ministerek helyébe, kik amaz —  úgy szól
ván semmit nem jelentő katonai mozgalom előtt meghunyászkodtak 
’s hivatalaikat odahagyák, — nem találkozók férfiú, ki ez alkalmat hasz
nálva , ministeri tárczát foglalt volna magának. E’ mozgalom a’ föl- 
lengősdi párt ellen volt ugyan intézve, de mégsem m erészlék azt a’ 
mérsékletiek egészen magok javára használni, ’s ámbár nyújtottak 
be a’ királynőnek néhány tervei, de ez elég okos volt azok valósit- 
hatása föltételét, a’ cortes tüstiníi föloszlatását, el nem fogadni, b i
zonytalankodása közepeit egy coríesgyülési tagot hivata magához a’ 
királyné, Pio P ita t, ki előbbi rövid m inistersége alatt fejedelmi bi
zodalmát megnyerő, ’s kinek újólag ministeri tárczát kelle vállalnia. 
Így készült azután az uj m inisterség, melly —• noha a’ I9iki Ga- 
ceía már a’ kinevezési parancsokat is közli, még tulajdonképen csak 
terv ; ’s a’ veszély még nem vonult egészen el a’ szerencsétlen ’s olly 
annyira összedult ország fölül. A’ búcsuvett ministerek nem palás
tolják bosszuságjokai; Esparterot árulásról vádolják, ’s magát az 
igazgató királynét sem kímélik. F élhető , hogy ezek cselszövénye 
újabb nyomort késziiend Spanyolországnak. Az uj ministerség nincs 
megállapítva; a’ kijelölt férfiak, kiknek bé kellene lépniük, határo
zatlanok ; még maga Espartero sem nyilatkoztató a’ neki szánt tár- 
cza elfogadását. E ’ közben a’ hadseregnél izgás van; az ország java 
pedig iszonyúan ingadoz ennyi ingerült szenvedély, ennyi keresztül 
kosul járó cselszövény között: ’s mig ezernyi párt van, melly min
dent feldúlna, szétrom bolna, mindennek gátot v e tn e : egyetlenegy 
sem találkozik, melly önveszélyeztetéssel is átvenné a’ kormányt. 
Illy viszonyok közt még csak reményt táplálni, vagy sejtéseket m e
részleni is alig lehet, ’s a’ t. V égre czikkelye utolján megczáfolja 
a’ nevezett lap ama’ hirt, mintha a’ párisi korm ány, vagy ennek 
párisi képviselője legkisebb munkássággal lett volna is e’ fordulat
nál. „Mellőzvén —  úgymond —  azon tiszteletet, mellyel a’ nem 
zetiség iránt mindenkor viseltetni kell, ’s azon tartózkodási, m ellyel 
idegen ügyekbe avatkozástul őrizkedni szükség : mit lehelne illy siral
mas zűrzavar közepet! cselekedni ? Milly tanácsot lehetne olly ál
lapotban adni, ’s míily reményt táplálni? —  M ellyik, csak v a lam e n 
nyire okos és em berszerető kormány akarna olly nagy felelősségi 
terhet magára vállalni, melly a’ pártfelekezetiségben részesülésből 
eredne? Az esem ények eléggé bizonyítják, hogy itt sem terv, sem 
következetesség, sem  egyetértés nem uralkodik! Aggódva várjuk 
a’ legközelebb tudósításokat Madridbul. Nem féktelenkedés, nem lá
zadás vagy zendület az, mire Spanyolországnak szüksége van ; egy 
győzelem ! ’s m ég minden m egm enthető.“

A’ cortes 18  s lOdiki ülésében heves vita folyt a’ katonai 
zendülés helytelensége ’s az ország mostani bizonytalan állapotja 
fölött. Többen azon indítványt tevék: szólittassanak föl a’ volt mi
nisterek a’ gyűlésben m egjelenésre, a’ megbocsáthatatlan katonai za
vargás ügyében fölvilágosi tást adandók. Azután Madoz szólaltm eg 
első: Önök mindnyájan tudják —  úgymond —  hogy katonai fékte- 
lenseg történ t, mi egyszersmind ministerváltozást okozott. Önök is
merik nézeiim et; én óhajtottam az eddigi m inisterség m egbuktát, 
de azt nem akartam, hogy az olly módon történjék, melly lázadásunkon 
lemoshatatlan mocskot ejte. Most már azt fogják mondani, hogy 7 2  
tiszt dönte m eg egy m in iste rsrg e t, minek a’ cortesgyülés sem tud
ta elejét venni. Ne feledjék el uraim, hogy azok, miket mi most cse
lekszünk , a’ történet évkönyveiben föl lesznek jegyezve. Katonai 
féktelenkedés szolgált ürügyül ministerváltozásra. Tagadhatlan, hogy 
ez alattomos ezim boraságnak, cselcsiszárkodásnak tulajdonítandó. 
Szükség , hogy illy körülmények közt a’ g y ű lés , legnagyobb cse
lekvő erőt m utasson, mert egy bal lépés mindig más hasonló
kat von maga után, mig végre örvénybe buktat. Én nem akarok 
vádakat inditni ; de ha Europa a’ történtek hírét veendi, nem azt 
fogja e m ondani, hogy a’ kormány és cortes 7 2  tiszt önkénye alá 
volt vetve. Nyíltan megvallom Önöknek, u ra im , ha mindig illy e- 
seményeknek leszünk kitéve, úgy inkább óhajtanám , hogy Carlos 
győzödelmeskedjék (Morgás. A’karzaton: Nem! nem!) Óhajtanám, 
hogy a kormánynak elég ereje volna illy visszaéléseket m eggátol
ni ; minden honát szerető spanyol igyekezni fog e’ czinkosságokat 
akadályozni En is szenvedtem a’ szabadságért. A’ nemzetnek meg 
kell győz >onie, hogy a’ szabadság diadalma ’s a’ királyszék m ege
rősítése csak úgy lehető, ha minden polgár engedelmeskedik a’ tőr- 
menyeknek. i.ónunk java azon gyámolilástul függ, mellyet a’ kor

mánynak nyújtunk. Ellenkező esetben sírba száll a’ szabadság, ’s 
mi újólag kinszeritve leendünk idegen könyörületesség keserű ke* 
nyerőt enni. —  Utána San M iguel, Valdes, Infante, Seoane, ’s 
többen szó llak , leginkább a’ kormányt pártolva, de a’ katonai zen
dülést is mentegetve. Infante különösen azt állitá , hogy a’ m iniste
rek korán sem lázadás miatti félelembü! mondtak le ,  hanem m ert 
lá tták , hogy sükeresen nem munkálódhalnak. Duzgalmatlansággal, 
leíketlenséggel vádolják, úgymond, az előbbi m inislerséget; de 
mikép cselekhessék valamelly ministerség hatékonyan , ha a’ sza- 
badelmüek közt is ellenségei vannak, ’s ha egy kömet annyira elfe- 
ledkezhelik m agárul, hogy a’ ministert tolvajnak nevezi, ’s e’ szi
dalmat három négy újság m ég szaporítja is. Eeghevesbben kikelt 
a’ katonai féktelenség ellen Seoane , ’s indítványba hoza egy föli- 
rá s t , mellyben a’ cortes ama’ féktelenség miatti sajnát fejezze ki , 
egyszersm ind pedig ő felségét a’ záboláiiankodott tisztek keményen 
leendő m egbüntetésére fölszólítsa; mit a’ jelenvolt 133  követ eg y 
hangúlag el is fogadott. A’ 19iki ülésben elolvasák az uj ministerek 
névjegyzékét, mire San Miguel maga és társai nevében biztató b e 
szédet ta r ta , ’s Ígéreteket tön minden jó  iránt; azután ismét napi 
rendre, az egyházjavitási törvénynek vizsgálatára téri vissza a’ cortes.

Madridi m. h. 20iki tudósítás szerint a ’ M essagerben, nagy 
népzavargás volt eznap a’ fővárosban, iiélutáni 4óratul fogva hul
lámzott a’ nép az utczákon , ’s szakadatlanul kiáltozd : le a’ minis- 
te rsé g g e l; le a’ pulya tisztekkel; le a’ hátrásdiakkal (retrogradok) 
’s le a’ franezia követtel! Aggódás volt, hogy az éj nem múlik el 
vérengzés nélkül. A ’ királyi palota körül m ég reggel katonaságot ’s 
•álgyukat állítanak föl, az őrhelyeket pedig négyszeresen megrakák. 
A ’ nemzeti katonaság’s helyhatóságok ellenzik az uj ministerség be
hozatalát. Espartero elillant a’ fővárosbul ’s örökre elveszté hitelét

Narbonnei ’s bayonnei sürgönyök szerin t, a’ trónkövetelő 
ism ét visszavonult a’ cantaviejai halm okra, ugyszinte a’ Segoviát 
m egszállott Zariateguy csapatja , meliy hátrálása közben #3ikán 
lleloradoban állapodék meg. ü raa  táborszállása Teruelben volt.

A N G L I A .
Egy közös reform egyesület gondolalja, úgy látszik, létesülni 

kezd. St. Maryleboneban t. i. aug. 2  lé n  ezen fővárosi kerületbeli több 
nagy befolyású reform er unszolására gyűlés tartatott: vétetnék fon- 
tolatra egy közös reform egyesület - fölállításra ezélzó javaslat. M i
után Wall a’ mostani titoknok két előkészületi gyűlés határozatit fel
olvasó, bizonyos Clay lépett a’ szószékbe, ’s előadá egy valameny- 
nyi reformerből állandó egyesület fontosságát. x\’ toryk. magok pél
dát adtak err , úgymond,egyesületeik ’s gyűléseik által. A’ legújabb meg- 
hasonlások fe'ledvék, ’s mindenik reform er tagul vétetnék az egye
sü le tb e , mellynek fóczélzása len n e : ,,a’ választási jogok kiterjeszté
s e , golyózás által történendő választási szavazás, három éves parli- 

*• am entek, ’s hasonló igazság mindeneknek.“ Utána Wilson beszélt 
’s támogatá az indítványt azon módosítással , hogy az egyesület 
mindazon reform er megválosztatását kész előmozdítani, kik áltáljában 
a’ parliamentek megrövidíttetése mellett vannak; mert a’ legtisztesb re 
formerek is ingadoznak három és négy év közt. Az egyesület fő
hasznát a’ szózatok bejegyzésinél gondolja e lé rn i, ’s nem csak a’ 
városokban, hanem a’ megyékben is. A ’ toryk sokat tettek egysé
g ü k , és munkásságuk állal, ők a’ szózatokat egy nagy hasszonbéri 
jószágnak kisebbekre feloszlatása által hihetlenségig szaporították. 0  
reményű, hogy egy reformegyesület-alapitás a’ haladás barátit képesíti, 
a” választási jogot még azon haszonbérlők számára is megnyerhetni, 
kik 10 font sterling évenkénti adót fizetnek. (Halljuk !) Értesítve van
nak, hogy a’ toryk nem igazi választók terem tése által pártjokat 
Middlesexben az utolsó évben 4 0 0 0 r e l , a’ mostaniban IGOOzal 
szaporították. Ha az ottani választók lekütelezetteiket figyelm eztet
ni akarnák, Hume József megválasztatása mindenkor biztosítva len
ne. Némi m egjegyzések után valamennyi javaslat egyhangúan e l
fogadtatott. —

A’ londoni községtanács e’ napokban olly lárgyrul tanácsko
zo tt, melly a’ City képviselőjinek sok fejtörésbe került. Ugyanis szó 
volt azon készületekről, mellyeket a’ királyné tiszteletére nov. 9én 
Guildhallban adandó ünnepélyes lakomakor tenni szándék. Az első 
csiklandós kérdés vala : valljon a’ nagy csarnokban, mellyet ez alka
lommal, 7 vagy 8  év óta először, teljesen ki kell tisztilatni, szükség e 
karzatot csináltatni. Ez ünnepre az utóbbi időbül nem vala hasonló 
előzmény, mivel IV Vilmost akkori ministerei elvonák a’ vendégségbeli 
részvételtől. II nyemű legutólsó ünnep az volt, mellyet a City a’ szö
vetséges fejdelmeknek 1 8 1 4 b en  adott, ’s melly 2 2 — 2 4 ezer ft sterling
be (6 0 0 ,0 0 0  vf) került. Akkor voltak karzatok csinálva. Most azon
ban az akkori példa utánzása ellen azt gördítik, hogy a’ csarnok 
ez által igen összeszorul, ’s a’ beléplijegyek kiosztatása a’ községi 
tanácsot kellemetlen zavarokba ejtheti. Egyszersm ind, ha nézőket 
bocsátnának b e , úgy tetszenék , mintha ő fölségét közlátásnak tűz
nék ki. Végre a’ nézők számára champagnei bort, ’s egyéb fi isitő - 
szereket nem kellene adatni, mellyekkeli visszaélés miatt könnyen ren 
detlenség támadhatna. E z okoknál fogva 6 6  szóval 0 2  ellen e lh a 
tároztatott, hogy semmi karzat sem fog fölálliltatni. Efölött nyilat
koztatok , hogy a’ m inistereket ’s idegen követnéket nem hiják 
meg, m ert lehellenség volna azoknak helyt találni. —

A’ Durham m egye jelesbei egyik gyűlésében nem rég  sze - 
rencse-kivánási felírás határozlatott Victoria királynéhoz. Az eddigi 
szokás szerint Londonderry marquist illette volna, mint a’ jelenvol
tak legelőbbkelőjét, a’ felírás indítványba hozatala , de az összehí
vásban megfeledkeztek róla , ’s Durham lordot kérték meg a fel-
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i r á s  indítványozására. Csak később, Ourham lord figyelmeztetésire 
hitták meg Londonderryt. Durham lord a gyűlés megnyitásakor saj
nál nyilatkoztató ezen alaki hibán; Londonderry azt válaszoló, hogy 
ő annyival is készebb a’ ns lordnak engedni az előlülést, mivel o- 
roszországi utaztában személyesen m eggyőződön arról, mikép ő 
követségi hivatalát sz. Pétervárában Anglia javára ’s dicsőségére vi
selő. E ’ viszonyos tisztelgési csere után Durham gr. javaslatba ho
zó a’ felírást, Londonderry marquis pedig támogató azt. Mind a' két
nem es lord , __a reform er, kit nem rég radícalnak tartottak , és a’
tu i to ry __ versenygve fejezték ki dicséretes érzelm eiket ’s hű ra
gaszkodásukat az ifjú fejdelemnőhöz. —

Londoni lopok szerint, azon esetben, ha a’ trónbeszédben 
Anglia és Irland iránti rendszabályokról említés tétetnék, a’ con- 
servativek rendelményt javaslandnak, Wellington hgneka’mult ülés 
végén érintett békítő szellemében. —  A’ Cityben hire já r ,  hogy 3 
sorhajó ’s egy fregát Portugália felé vitorlázand.

A’ Dörsenhalle egy hosszabb czikkben azt akarja bebizonyí
tan i, hogy a’ ministeriumnak ezút tal  kisebb többség jutott, mint a’ 
J»eel alatti választás által. ’S még azon 9. tagot is a’ torykhoz csa
tolja, kikről a’ hírlapok méltán azt állítják, hogy eddig m ég egyik párt
hoz sem számíttatható!«. —

A’ Globe szerint, Anglia kézmügyárai országszerte jobb ál
lapotra kezdenek magasodni. Mindenfelől nagy m egrendelések érkez
nek ; azon dolgozók pedig, kiknek talán még sem jutna m unka, 
aratással is kereshetik mostan kenyerüket. A’ legközelebb 1* folyt öt 
hétben szemlátomást emelkedők a’ hitel, miből bizton következtet
hetni, hogy a’ kereskedési fordulatnak már vége, ’s ezt főleg a’bank 

júniusban nyújtott segélyének tulajdoníthatni. E ’ javuló állapot egye
dül az amerikai kereskedőházak iránt elvállalt kezesség által szen
vedhetne, minthogy f. h, végén keilend a’ fizetésnek történni; a- 
aonban szerencsére, kik kezességet válloltak, mind igen gazdag férfiak, 
’s igy a’ kárt, minden közrehatás nélkül, csupán saját erszényük 
érzendi.

Aug. 23án a’ Temze - Tunnel munkáji a’ berohanó víz által 
egy időre elakasztanak. Emberélet nem veszett el ez úttal, minthogy 
a’ viz olly lassan nyomult b e , hogy valamennyi munkás m egszaba
dulhatott. A’ kárt nem igen tetemesnek mondják, ’s vagy három hét 
múlva helyre hozhalónak. —

Aug. #8kán a’ Tem zén egy lőporral terhelt csolnak a’ lég 
be röpült, mi m ellett egy közel fekvő kereskedő brigg elmerült. 
A ’ durranni, melly London minden részeiben hallható vala , olly i- 
szonyu volt, hogy eleinte azt hitték, tán a’ dortfordi, vagy purfiee- 
ti lőpormalmok röpültek föl. Néhány em ber éltét veszté, mások sú
lyosan megsebesittettek. A’ veszteség 4 0 0 0  font sterlingre becsülte- 
tik. A’ durranat égiháboru alatt történt ’s e’ miatt az a’ hiedelem , 
hogy a’ lőport villám gyújtotta meg. —

E’ czimü könyvben: „L ondon , a’ mint van “ következőt ol
vashatni : „Száz év előtt fővárosunk lakosai, kivált az alsórendüek, 
igen iszákosak voltak, mint ez többi közt csak azon egyetlen körülm ény
ből is kitetszik, hogy akkor, a’ majd két harmaddal kisebb városban 
három annyi korcsma vala, mint most. Következő ezen házak sta
tisztikája 1 7 3 6 b an : 2 0 7  vendégfogadó, 4 4 7  korcsma vagy csap
sz é k , 551  kávéház, 5 9 7 5  se rh áz , 8 6 5 9  ége ttszesz-sá to r; ösz- 
szesen 1 5 ,8 3 9 . Az akkori lakosság száma Price fölszámilása sze
rint 6 3 0  ezer vala, ’s az égellszesz évenkénti fogyasztása 7 millió 
gallonra ment. 1835ben  a’ népesség 1 ,7 7 6 ,5 0 0  lélekre, ’s a’korcs
mák száma mindössze nem ment többre öOOOnél. Ellenben az é- 
gettszeszi sátorok száma az akkorihoz képest majd kilenczszerte 
kisebb. —

Stephens 13. ur úgy vélekedik: „Bask tartományok“ nevű 
könyvében, hogy Spanyolországban a’ polgárháború kezdetétől fog
va mindkét részről 7 0  ezer em ber veszett el. A’ carlosiak sorai
ban most alig találni egyetlen ^ 9  észt. em bert ; katonáinak legna
gyobb száma 17 — és 2ő  észt. közt van. Ha ezek is kihalnak, ak
kor nyilván a’ fejér népre kerül a’ sor. —

A ’ Scotsmann szerin t: „Edinburg város Hume Józsefet, a’ 
statusgazdálkodásban szoros takarékosság m ellett buzgót, ’s hathatós 
népbarátot, polgári joggal ajándékozó m eg , magas tisztelete jeléül, 
mellyel szabadelmü elvekhez hű ragaszkodása által és mint status- 
férfi tisztes charactere által m egérdem lett. Bár Middlesex választóji 
elhagyták ő t, honfitársai tisztelete csonkulailan marad neki. (Hume 
1777ben  Montroseban született.) —

A’ würtembergi király aug. 30kán szálland hajóra statusaiba 
visszatérőkig. 0  fölsége e’ 2dik látogatásával Angliában igen e lé 
gültnek nyilatkozott. —

Stephenson angol mérnök , a’ legjobb gőzkocsi feltalálója , 
mint m ondják, uj készületet ta lá lt, melly vasutakon a’ járás gyor
saságát megkettőzteti, úgy hogy már m ost 2 4 — 3 0  órányi utat egy 
órányi idő alatt tehetni majd meg, ’s két kocsi, melly keresztbe vág
ja egym ást, tíz órányi utat fog tehetni egy órányi idő alatt.

f h a n c z i a o r s z á g .
A’ hannoverai lap párisi levelezője a’ franczia sajtó jelen ’s 

jövendő sorsárul ezt írja : „A z itteni sajtót tervszerüleg előidézett 
rendkívüli bomladozás v árja ; minél legnevezetesb az , hogy e’ min
dennemű nyilványossággal élő honban , hol a’ kabinet leg litkosb ta
nácskozási, ’s az első szem élyek legártatlanabb kifejezései, rögtön 
köztudomásra jutnak, a’ sajtó - megrontási terv, melly m ár egy 
év óta van munkálatban, csak most jő napfényre, midőn már mul- 
hatlan sükerérül többé nem kétkedhetni, E’dologiránt még most sem

lehetne tisztában a’ közönség, ha az e ’ dologban használt eszköz 
hiúságból az egész gyönyörű intézkedést ki nem böffenti. Már tu 
dósítóm Ont a’ National, Monde ’s Bon Sens szükségkép rövid idő 
múlva történendő m egbukásáról; e’ három lap ismét pénzmagra talált 
ugyan, de néhány hónap múlva csakugyan m indenesetre sírba kell 
szállniok. Ezek sorsára jutand majd nem sokára a’ la France, le 
Journal général de F rance, l’Europe (ha újabb pénzirm agot nem 
kap, mert az első 1 50 ezer frank két hónapra is alig elég), a’ C ou
rier Francais, ’s a ministeri Temps is ,  ha Mólé ur levonja róla ke
z é t, vagy ha ismét előbbi hatói zott ellenzési szellemet mutatna. A ’ 
Commerce életben maradand, m ert mindennap délelőtti 11 órakor 
kereskedési ’s politikai toldalékot közöl, mit. egy lap sem utánozhat, 
mivel csak egy illy toldaléknak van helye, ’s a’ Commerce magának 
az e’ tárgybeli elsőséget kivítta. A’ Constitutionnel, előbbi fénye zsír
jából éldegél, m ert részvényei húszszorta túlhaladják eredeti tőkéje 
becsét. A’ Jour, des Débats hirdetésekből ten g , ’s a' Gazette de 
F rance ’s Quotidienne a legitimisták áldozatiból; minden egyéb lap
nak megkondult a’ halálharang. Mindez pedig Girardin Emil ’s az 
úgynevezett 4 0  frankos sajtó müve. E ’ férfi minap őszintén kivallá, 
miszerint ő m ár P érier K ázm érral közié tervét 4 0  frankos lapok 
alapítása á lta l, m ellyeket azonban gyámolilni tartozzék a’ kormány, 
egy év lefolytával az egész független sajtót ’s munkálatit halomra 
dönteni.

A’ cassatio elutasító Donnadieux tábornok azon k é re lm ét, 
mellyben a’ párisi kir. törvényszék Ítéletét megsemmíttetni kívánó, 
melly őt e’ czimü könyve m ia tt: ,,A’ régi E u ró p á ró l, ’s korunk ki
rályiról ’s népeiről“ két észt. fogságra ’s 5 0 0 0  frank birságra ítél
te. Az esküitek 7 szóval 5 ellen mondák ki a’ vétkest, de kisült, 
hogy a’ nyomozási pörben a’ vád-kamra előtt egy jegyzőkönyvben 
az egyik jelenvoltnak állított közbiró aláírása hijányzott, ámbár a7 
többi 21  biró aláírta. A’ főügyész m ég a’ nyilványos vitatás előtt 
födözte föl ezen hibát a’ franczia pörlésrend által szabott alak el - 
l en,  ’s a’ kérdéses jegyzőkönyvet a’ törvényszék elnökéhez kü ldö t
te azon kérem m el, hogy a’ hiányzó aláírást utójárólag tétesse oda, 
mi meg is történt. A ’ vádlott védelmezője azonban nemcsak alaki 
hibát látott ebben, melly miatt az egész ítéletet eltörleni szükséges, ha
nem egyszersm ind ham isítást, ’s a’ hires ügyvéd (B erryer) írásban 
mondá ki e’ tárgyru l nézetét. A ’ cassatioszék azonban B erryer írott 
nyilatkozatát elnyomatni rendelé, minthogy kifejezései a’ párisi ki
rályi törényszék birájira nézve rágalm azók ’s boszantók valónak. —

A’ S ied e  azt állítja , hogy Harispe tábornokot nem sokára 
Bugeaud fogja a’ spanyol franczia határszéleken tanyázó felvigyázá- 
si hadtest parancsnokságában fölváltani. Némellyek itt politikai tekin
teteket gondolnak lappangani , mások ellenben Harispe tábornok 
rósz egészségét ü rügyö lgetik , melly bizonyos idő óta élénk aggodal
mat gerjeszte. Mind a' kettő igaz lehet. —

Honából aug. &3ról írják ; „Sietek Ont az épen mos: indu
ló Cerbere gőzhajóval tudósítani, hogy az alkudozások A ohmét bey- 
vei félbenszakadtak ’s a’ háború megüzenlelett. E ’ hirt ide Merd- 
sehez-Am arból egy hírnök hozó. A ’ kormányzó sürgönyei egyene
sen Toulonba mennek. Bona környékén folyvást a’ legnagyobb nyu
galom uralkodik. A’ síkság valamennyi törzsökéiből jőnek arábok a’ 
vásárra. Naponkint láthatni közölök 5 — 6 0 0 , néha 1 0 0 0  et is Ilo 
nában. Most mezei ’s kerii term ékeket árulnak, név szerint sok diny- 
nyét, miben e’ vidék igen gazdag. Itt jó vásárjok van.“ —

A’ M oniteur hivatalos résziben m egjelent legújabb am eri
kai hírek szerint, S an ta-G rúz tábornok, Bolivia e lnöke , ’s Dél-és 
E jszak-Peru  fő pártvédje (Protectora) febr. 2án Chili minden kikö
tőjét a’ P eru  ’s Bolivia elleni háború folyta a latt, ostromzári álla 
pótba helyezé. A’ franczia ügyvivő mindazáltal ellenszegült e ’ ren 
deletnek , a’ néptörvénynyel ellenkezőnek állitván, nem ostromlott 
partvidéket ostrom zár alá helyezni; mi egyébiránt a’ n em rég  Fran- 
cz iao rszág ’s Bolivia közt kötött kereskedési egyezéssel is ellenkezik.

Néhány nap óta a’ ministeri lapokban sokat beszélnek egy 
te rv rő l, mi szerint olly hírlap adatnék ki, m elly csak puszta tudó
sításokat közlene okoskodás nélkü l, egyszersm ind bélyeg- és posta- 
adótul ment lenne, ’s az által olly olcsón áruitathatnék, hogy, e ’ver
senyzése által az okoskodó lapokat egészen tönkre tegye.

A’ Messager szerint kevés nap előtt Esnaudesban (alsó Cha
rente m egye) mint egy három fontnyi terhű légkő esett le. Néhány m e
zei ember, ki leesni látó a’ követ, fölakarván azt emelni, villanyos ütést 
érzett. A' kő elrepedt az esés miatt, ’s darabjai a’ bordeauxi term é
szettörténeti kabineibe küldettek. —

A’ párisi tud. Akadémia aug. 14ki ülésében Arago az aug. 
1 0 — 11 közti éjjel látott igen számos csillagtisztulásról (S tern 
schnuppe) érlekezék. Laugier ’s Bouvard uu. esti 11 órától reggeli 
3 ig  2 0 i  illy tisztulást számláltak, tehát minden órában m integy 
73at. Arago idősb fia azonban 1 0  ’s í i  óra közt 15 perez alatt 
száznégyet számlált.

Paris város Seribe ’s A über számára gyönyörű ajándékot ké
szíttet azon általuk szerzett dalért, m elly a’ városházi tánczvigalom- 
ban énekelteték. A Hand pedig ez ajándék két tűzben aranyzotl ezüst 
thee - készü le tbő l, azon ezerféle hozzátartozó aprósággal, mellyel 
a’ fényűzés nélkülözhetlenné tő n , drágamivü szökrénykébe zárva. 

S V É D O R S Z Á G .
A’ koronahg m. h. 2 0 k án , külföldi utazásiból, szerencsé

sen Stockholmba visszaérkezék. A’ lovas polgárság számtalan nép
csoport kíséretében elibe indult a’ koronaörökösnek, ki Bitterholm - 
nál álgyurobaj közt szállott partra. A’ kir. palotában a’ király, ki



rályné ’s k o r o n á i i g  hitvese várakozónak reá , m ell/ utóbbival azon
nal Urotlningholmba utazék.

O L A S Z O R S Z Á G ,
A’ Gazetta di Venezia szomorú hireket közöl aug, 17ről 

Romábul, hol a’ betegség (cholera) naponként nagyobb kiterjedést 
ny er, ’s a’ sok ájtatos járdalás ’s világítás után még számosabb halá
lozás történik. Borgo ’s Trastevere negyedekben megrendítő a’ 
nyomorúság. Aug. 26án 2 5 0  beteg közül 1 1 0  m eghalt, ’s ezek 
nagyobb része segélyhiány m iatt, mivel az orvosak nem mernek 
betegekhez közeliteni. Sz. Cziczelle-zárdában 9 apácza ’« a’ gyónta
tó szinte áldozatja lett a’ pusztító járványnak. A’ teherhordók már 
nem akarják elczipelni a’ holtakat, ’s végre katonasággal kelle ő- 
ket arra kényszeritni. A’ kormány már az itélőszékek ülésit is föl- 
függeszté; ’s mindenütt csak tem etést lát az ember. A’ nép kirabol
ni indult e’ napokban a’ zsidóvárost, szándékát azonban még s ú t
közben megváltoztatván a’ kincstárhivatalra ro h an t, hol a* főiizei6 
pénzt szóra közükbe, mire az egész csoport ismét eloszlott. —

A ’ Giornale déllé due Sicilie aug. 18rő l Nápolyiiul ezt ír 
ja :  „Tegnapelőtt délután 4  órakor, Bandeira pnrancsi allatti Medea 
cs. kir. ausztriai fregáton, Fridrik cs. kir. fh g , királynénk fivére 
partunkra érkezvén, del Ch'atamone mulató kastélyban szállott meg ; 
honnan azonnal Capodimonteba siete a’ kir. családhoz , melly illy 
közel rokonsághoz illő gyöngéd vonzalommal és szívességgel fo
gadé őt. —

A’ götiingái egyetem sept. 17én, 18án, ’s 19én fogja száz
ados ünnepét megüllni. Ez ünnepre következő czimü programma fog 
m egjelenni: „Quam euram respublica apud Graecos et Romanes li- 
teris doclrinisque colendis et promovendis irrpenderit, quaeritur “ A’ 
götingai Anzeiger fentartja magának, hogy e ’ munkábul rövid tartal
mú kivonatokat adjon annak idejében.

Speyer városban a’ Rajna folyón aug. 25 én  nyittatott meg 
a’ szabad rév, melly alkalommal azonban az estve haza tóduló em ber
sokaság alatt a’ Speyer patak fölötti hid leszakadván, néhány em ber 
halálát okozta.

A ’ bajor RRek 2dik kamrája aug. 29iki ülésében a’ királyi- 
ház és külügyek ministeriuma költségeirül megkezdett vitatkozáskor 
W illich dr. követ, ’s a’ kamra második titoknoka következő indít
ványt tön: „T essék a’ kir. status-kormánynak követei által alkalmas 
úton ’s illő helyen oda dolgozni; hogy Hannover?, alkotmányszerfi 
álbpotja teljes épségében állittassék helyre.“ Az indítványnak szá
mos pártfogója tám adt, ’s heves vitatás után csakugyan 8 2  szóval 
4 0  ellen el is fogadtatott.

I* E \  G Y E I i O R S Z Á  G.
A’ Varsó körül tartatni hirdetett tábo rozást, a’ czár elha

lasztó, ’s nem is menend az idén Varsóba, hanem csak a’ litvániai 
sereg fölött tartand szem lét, ’s aztán W oszneszenkbe fog utazni; 
l.engyelország fővárosát pedig csak jövő évben meglátogatni. —  

A M E R I K A .
Ujyorki tudósításoknál fogva jul. Soröl (Havreon keresztül) 

az utólsó hírek Angliából igen kedvező hatásúak voltak, mivel az 
amerikai bankoknál a’ kész fizetések megszüntetésének Angliában nem 
volt olly rósz következése, mint hitték. Az amerikaiak ugyanis attól 
tartottak, hogy e' történet vak rém ülésbe ejtendi levelezőjeiket An
gliában, ’s minden hitelöklül megfosztandja őket; most azonban, 
midőn az ellenkezői tapasztalják, szintannyira örvendenek, mint büsz
kélkednek, hogy az amerikaiak kereskedési becsületessége ennyi H- 
zodalomra talált, egyszersm ind elismerik az angol bankok segedel- 
mezésit több amerikai ház iránt. Az amerikai statusok , úgymond 
többek közt a’ Newyork E nquirer, e’ pillanatban olly népnek m u
tatja rendkívüli ’s tiszteletteljes tekintetét, melly külföldön, kereskedé
sinek jogos viseletére épített magas és tisztelt charaktert tart fen 
m agának, mig az ország , ha őt uralójai (kormányzóji) után akar
ná az ember m egítélni, a’ lealacsonyulás legmélyebb lépcsőjére 
buknék.“ itt a’ készfizetések m egszüntetéséről van szó (úgymond 
az Oest. Beob.) mellyet van Buren elnök és kormánya előmozdí
tottak. ? —  De a’ mennyire emlékezünk , van Buren és Jackson , 
ugyszinte kormánya, inkább a’ készfizetéseket pártolák. •—

Uj yorki lapok következő botránykoztató esetet beszélnek, 
melly ott jul. 24kén a’ német reform.egyházban a’ Forsythutczá- 
ban történt: , 11 óra felé két versenygő pap lépett az egyházba, 
mindenik saját hivei kíséretében, ’s a’ szószékből egymást kiakarván 
zárni, botokkal ’s vasas bunkókkal viaskodának; m ég az oltár czif- 
rázatit is leszaggaták fegyverül. Mind a’ kél párt több ízben váltva el
foglaló a’ szószéket; de több ízben visszanyomatott. Ezalatt félre 
verték a' harangot ’s a’ tűzoltók föcakendőkkel ott terem vén hideg 
viz sugárral oltók a’ harezolók tüzét. A’ rendőrség végre mind a’ 
két pártot kihajtó az egyházból. A’ két pap athlelaként verekedők, 
ruhájukat egészen összeszaggatták. Ost. Beob.

E j)orkból aug. Irö l írják : ,,A’ seminolok elleni háborúnak 
m ég vége sem szakadt, ’s már is uj háború fenyegeti az egyesült 
statusokat a’ többi indián tözsökkel. M ár I8 2 2 b e n  ’s tavaly újra ’s 
mindenkor szerződés által álengedék a’ zsák és róka indiánok az e- 
gyesült statusoknak egész birtokjokat a’ Mississippi mellett. E ’ sze r
ződés következtében ez indiánoknak évenkint tetem es készpénzt, 
efölött dohányt, sót ,  ’s egyebet kellene kapniok. E ’ fizetések kitel
tekor 4 9 0  indián Rocky-Islandba jö t t ,  a’ számukra kimutatott gyü- 
léshely re , hol azonban nagy csodálkozásukra sem pénzt, sem do

hányt, sem s ő t, vagy lovakat nem lellek , mi az indiánokat te rm é
szetesen elkeserité. E gy férfi, ki Rocky-Islandban találkozik , ’« v e 
szélyes következésektől tarta , saját költségin egy gőzhajót készitte- 
t e ,  ^s velők a’ duchiem m ezőségre m ent, S treet lábornokot, a’ 
kormány ügyviselőjét fölkeresni. E z hiában {igyekezett az indiánok
nak Judtokra adni, mi a’ status-tönk v. rnegbukás ? a’ főnökök m in
den beszédére csak azt mondák: „Az elnök nekünk pénzt igért, s  
minket bizonyosakká te ttek , hogy minden pénz az elnöké. Be hát 
hol a’ dohány, a’ s ó , a’ lovak, mellyekre nyári vadászatinkban szük
ségünk van?“ M ondják, az egyes villongások m ár elkezdődtek.“

M agányos közlemények szerint st Louisból a’ németek az 
éjszakamerikai egyesült statusok nyugoti részeiben mindinkább te r 
jednek, ’s a’ német értelm esség mind inkább mélyebb ’s mélyebb 
gyökeret ver. A’ német elassicusokat igen keresik, sót m ár az 1838- 
iki zsebkönyveket is megrendelték. Nem sokára két jeles német, st. 
Louisban német könyvkereskedést nyitand, melly egyszersmind né
met iskolakönyvek terjesztésivel foglalatos lesz. —

Legújabb éjszakamerikai hirek szerint nem volt csalódás hin
ni, hogy az egyesült statusokban kiütött pénzforóulat hamar m úlan
dó szerencsétlenség, mellynek épen semmi nyoma sem maradand, 
kivevén azon javításokat, mellyek az éjszakamerikai kereskedésre 
nézve illy súlyos leczke után csalhatlanul következtek. A’ bankok 
hihetőleg néhány hónap múlva ismét mogkezdhelik a’kész fizetéseket.

(True Sun) Rio Janeiróből jul. 4ig kaptunk újságokat, mel- 
lyekböl némelly Brazília pénzügyét illető ada ot vonunk k .  A’ b iro
dalom valamennyi tartományiból kedvezők voltak a’ tudósítások ’s mint 
álliták, mindenütt nyugalom uralkodók. Örömmel látjuk a’ rendeléseket, 
hogy a’ rabszolgákat a’ tanács előleges kihallgatása nélkül megkorbá- 
csoltatni nem szabad. A ’ brazíliai pénzügyminister állal a’ kamrák
ban felolvasott előadásból kitetszik, hogy a’ birodalom összes jöve
delmét 183f- évre 1 3 ,6 6 3 ,2 8 9  tallérra becsülik , a’ kiadást pedig
1 3 ,6 2 2 ,0 0  tallérra, a’ fölösleg tehát 4 1 .2 8 9  tallér. Legtöbbet fo
gyaszt a’ kiadási egyes osztályok közt a’ pénzügyi, mellynek költ
sége 5 ,8 7 7 ,9 8 5 . tallérra rúg. A’ haditárcza kiadásai csak 3 ,1 1 3 .2 2 3  
tallér.“ (Tim es) Buenos Ayresbe Chiliből érkezett levelek és hírla
pok május 1 i ig  te rjed n ek ,’s azt je len tik , hogy a’ chilii hajósereg 
Blanco admiral alatt a’ perui partok magasin czikáz, ’s hogy egyszers
mind hadszálliivány készült Valparaisóban , Blanco tábornok ás Novr- 
chea ezredes parancsi alatt P eru  ellen, mellyet Elores tábornok a- 
latt 4 0 0 0  columbiai fogna Ecuador respublicából támogatni. Santa- 
Cruz tábornok marlz. közepén m egjelent la Paz tartományban Bolí
viában, félvén az argentínai respublica megtámodásátol. Ha Ecuador 
status csakugyan ellene nyilatkozott, úgy Santa-Cruz helyzete va
lóban csiklandós, mivel Chili, B uenos-A yres és Ecuador szövet
keztek ellene, ’s P eru  és Bolivia partjait a’ chilii hajóhad ostromzár 
alatt tartja , mihezképest minden kereskedés megszűnik. Ugyanazon 
hírlapokból az is világos, hogy Rio Grande brazíliai tartomány még 
mindig anarchiái (fejetlenségi) állapottal küzd ’s az imperialisták 
nem voltak képesek a’ repubíicannsokat legyőzni. Egy sajkát ez u- 
Vóbbiak lobogója alatt elfoglalt egy czukorral terhelt brazi iái hajó. —  

E g y  éjszakamerikai lap szerint a’ hires Parkins József, volt 
londoni sherif, ki izgékony véralkat ja miatt négy év óla ült az uj- 
yorky város börtönben, most, ha akar, szabadon mehet, mit azon
ban épen nem szándéka cselekedni, sőt oda nyilatkozók , hogy zár
helyén kíván maradni. Parkins, mint mondják, nagy vagyonnal bir.

A’ gózhajózás az egyesült statusokban ismét nagyobb k i
terjedést nyerend , m ert nem rég igen nagy szénbányákra ta
láltak , mellynek művelésire eddigelé is mór négy millió font s te r 
linget alapítónak.

E  L E G Y  H I R.
Celeste franczia tánezosnő, miután az egyesült statusokban 

nagy hírre ju to tt, visszatért E urópába, ’s egy millió frankot hoza 
m agáva l, mint lábai két évi keresm ényét.

Angliában Stamford mellett egy földbirtokos vermet ásata jó 
szágán rókák, görények ’s egyéb ragadozó állatok’s férgek számára. 
Nemrég hajnalkor egy férfit, egy fiatal lyányt, 3 1  patkányt, három 
macskát ’s két kutyát leitek e’ verem ben, ’s mind ezek, mint Iátszék, 
igen barátságosan tölték el börtönükben az éjt.

Miily iszonyú nyereség jöhet évek múlva csekély vállolatok- 
fexil is , bebizonyul az epinaci (Francziaországban) szénbányák s*ám- 
adásiból, mellyek szerint 1 820ban  e’ bányák egy ü v eghu ta’s kis 
kastéllyal együtt 1 3 ezer frankért vásároltatván, 1 8 2 6 b an m ár 7 0 0 ez e r 
’g két év múlva 8 0 0 ez e r frankon keltek el. Jelen leg  a’ szénbányák 
éríékit 8 ,4 0 0 ,0 0 0 - ,  az üveghutáét pedig 1 ,2 0 0 ,0 0 0  frankra becsü
l j ^  __ mii leginkább a’ vasúinknak köszönhetni.

Angliában bizonyos Arnold nevű kötélveró , tetemes pénz- 
m ennyiségért ezer angol mérföldet ajánlkozik befutni, háttal előre, 
m ég pedig naponkint 5 0  mérföldet.
G A B O N A Á R  : September ?cn Tiszta buza 80 — 70 — 60- Kétszeres 50 2 / 3

49 t / 3  — 46 2 /3 -  Rozs 37 1 Í 3  — 35 l /3  — 33 l/3- Árpa 26 2 / 3  — 24 — 21 1/3- 
Zab 18 2 / 3  — 17 t/3  — 16-

P É N Z K E L E T :  Bécs, sept. fikán. 5 pCtes stat. köt. 105 15/32 5 4 pCtes 100 i/& 
3 pCtes 79 15/16- t821iki 100 Hős kölcsön 143 l / 2 ;  becsvárosi 2 1 / 2  pCtea 
bankóköt. 65 1 /8 -

D V N A V I Z - Á LL Á 8  : sept. 7<tikén f  ti" 6.'" Skán 7' 9'' 0 '" ken 8' 1" OM
L O T T É  R í  A. Budán, sept fiikán: 57. 36- 17. 41- 74-

Becsben aug. 26>kán: 26. 66- SÍ- 56- 78-

Szerkeszti II e I ni e c z y- — Nyomtatja B e i m e l .
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F O G L A L A T  - Magyarország (adományjavi iktatás; auguszt. 29ki ünnep Mohácson; Szeged elmemiivclésl gondossága; Alinásy Károlyi; tudósítás a’ szerb határszélről; 
magyar borismertető egyesület közgyűlési végzése; a’ m. n. tudom, akadémia’ közgyűlése.) Oláhország (az országgyűlés folytatását tilalmazó orosz nyilatkozás ; ’s a» 
rémiek ez iránti válasza hoszpodárjokhoz.) Portugália (fővárosi zűrzavar ’s aggodalom.) Spanyolország (katonai zendülések Miranda del Ebro, Victoria és Pampe- 
lona városiban; a’ ministcrváltozást előzött körülmények; Scoane elégtételre szólittatása ; hadi hírek.) Anglia (a’ közelebbi alsóház tagjainak száma ’s pártfolc- 
kezeti minősége; Ruthwen kizáratása a’ dublini kézmücgyesületbül; különféle.) Francziaország. Törökország (összeeskuvési h írek ’s zavargások.) Olaszország 
(cholerai betegülések ’s halálozások.)EIegyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A II 0  II S A  Á G.
Zágrábban m. h* 23án tartott megyei közgyűlésen, Domin 

Imre, a’ helybeli kir. akadémián volt hazai jog - tanító, petrusheve- 
czi melléknévvel ’s magyar nemességgel nyert Petrushevecz Z á
gráb megyei helység iránti kir. adománylevele fölolvastatván, egy
szersmind nyilványittaték, hogy az említett jószág átadatása, ürsich  
György gr. kir. küldött által, f. h. 25 . 26. ’s 2 ? én menend vég
h ez , szokott ünnepélylyel, a hely színén.

M o h á c s  sept. Bán. Hazánk soha nem felejthető véres gyász
napja emlékünnepét, Király József üdvezült pécsi püspök 1HiTik 
évi alapítványa szerint, múlt h. 29én  komoly méltósággal üllé meg 
vidékünk a’ kálvária hegyen , mellyröl a’ vércsata egész téré látha
tó. Hős halállal kimúlt őseinkért 12 engesztelő sz. mise mondatván, 
következek a’ pompás nagymise-áldozat, melly után három szószék
ből hangzók az ünnephez alkalmazott egyházi beszéd , ’s ezek kö
zül leginkább kitűnt Kövér János vörsi (Veszprém megyében) lel
kész velős tartalmú magyar beszéde, szép történeti jártassággal el- 
számlált okai ’s folyama által, ezen hazánkat majd örökre sírba dön
tött gyásznapnak. Különösen megrendítőic valának következő vég
szavai: „Gondoljuk meg, hogy Mohácson vagyunk; Mohácson! itta* 
kínok várában, a’ szenvedések tetején, e ’magyar kálvárián, ama’vérta
nukhalálos ágyán, régi dicsőségünk mohosult sirhalmán s’ a’ bűnhö- 
dés oltárán. Mohácson vagyunk, hol minden tárgy lehel, minden fűszál 
int, ’s minden porszem ereklye.“ Lelkes szavai minden kebelben visz- 
hangra találtak ’s azon óhajtást gerjesztők : Bár minden magyar élté
ben legalább egyszer meglátogatná Mohácsot, ’s ősei pora fölött a’ 
törvényt tisztelni, léhaságot ’s egyenetlenséget pedig kerülni ’s 
utálni tanulná. —

S z e g e d  sept. 9kén 1 8 3 7 . Midőn a’ nemzeti műveltség esz
közei több oldalról olly hathatósan gyámoltatnak, lehetetlen, hogy 
az alföldet ismerő örömmel ne emlékezzék Szegedről, melly a’ 
tudományok iránt mutatott ritka nagylelkűsége által méltó hálára 
gerjeszti az országot. Ugyanis azon fölül, hogy iskolákat alapít
va számos ifjat emel ki a’ homály boldogtalanig állapotjábul, ipar
kodik egyszersmind a’ tudományokat czélirányos segedelmek által 
megkedvelteim, ’s életre hatóbbakká tenni. E’ dicső czéltól buzditatva 
szerzi meg a’ természettudományhoz szükséges műszereket, mely- 
lyek a’ haza ’s külföld legügyesb mestereitől készíttettek, ’s min
denkép alkalmasak arra, hogy az újabb időkben fölfedezett tüne
ményeket kívántán fölvilágosítsák. A’ már eddig birt illynemü műsze
rek, a’ legközelebb érkezettekkel együtt, oily kitetsző számuak , 
hogy a’ kebelében lévő természettudományi Museum egyike e’ ha
zában méltó figyelmet érdemlőknek. Nyilványos köszönet e’ köz bol
dogságra törekedő nagylelkű buzgásért!

Zsadányi ’s török - sz.miklósi A 1 m á sy  K á r o l y  Heves -Kül- 
sőszolnok főjegyzőjét, volt országgyűlési követét folyó sept. 9kén 
nagy és szép reményekkel diszlő éiete legviritóbb szakában (28éves  
korában) idegláz költözteté el Miskolczon házassága 5dik évében hit
vese Gyurcsányi Mária ’s Mária és Ilka kisded leánykáji mély keser
vükre. Tetemeit Gyöngyösön a’ nemzetségi sírbolt öleié nyugalom
ra. Béke pihentesse!

8zerb határszélről érkezett hir szerint Ruméliában igen bú- 
sitó az egészségi állapot. A’ dögvész nagy kiterjedésben pusztít min
den felé. Sophiában 4 6  ezernyi lakosságbul naponkint 2 0 0  esik ál- 
dozatjaul. Bitogliában is pusztít már a’ szörnyű nyavalya, ’s falu
kon is eltejerdt; Tirolban mindazáltal már kissé szűnni kezd; de 
annál erősebben dühöng a’jobb Ounaparton. Egyedül Szerbia ment 
még tő le , mit főleg Milosch hg czélszerü ’s áldozatot nem kímélő 
intézkedésinek köszönhetni, ’s mellyeklül bizton reméllhetni, hogy 
e ’ félelmes vész csakugyan nem hágandhalja át Szerbia határit.

A’ m a g y a r  B o r i s m e r t e t ő  E g y e s ü l e t ’ f. hónap 2án tar
tott közgyűlésében következő t. ez. bortermesztő urak választattak el 
tagokul, B a l d a c c i  Ant a l  b. rézhegyi, visontai, sári ’s mátrai, — 
S á r k ö z y  K á z m ér fehérmegyei másod-alispán, bakator ’s érmelléki, 
S z a l a y  An t a l  egri polgár’s haszonbérlő, egri borokra jelentve. — 
Újólag emlékezetbe hozatik az Egyesület’ f, e. martz hónapjában a’ ho
ni hírlapokban közhírré tett azon határozata , mellynél fogva az Egye
sületbe tagul belépni kívánó bortermesztő azon szándékát vagy — a’ 
béjelentendő promontorinmi birtokát közelebbről ismerő egyik egyesü
leti tag, vagy pedig hiteles oklevél mellett beküldendő mustrabor által 
a’ közgyűlésnek jelenteni ne terbeltessék. Az Egyesület’ legközelebb 
közgyűlése jövő pesti Leopoldnapi vásárkor fog tartatni. — Továbbá, mint
hogy az Egyesület’ kitűzött fő czélja hazánk jó mineműségü borait a’ 
bel ’s külfölddel megismertetni, ’s a’ magyar borok’ némileg elvesztett 
hitelét helyreállítói; annálfogva kéretnek az Egyesület’ t. ez. Tagjai, 
hogy ezen kitűzött czélnak megfelelpleg csak ollyas bprokat küldjenek 
az egyesületi közpinezébe, mellyek az Egyesület’ hitelét, hírét ’s nevét 
nevelik ’s öregbítik; — mindenekfelett pedig az Egyesület által kü
lönös figyelem ajánltaiik a’ csemegeborok’ kezelésire ’s beküldésére

nézve. — Pesten 183/ sept. 2 kán tartott magyar Borismertető Egye
sület’ közgyűléséből. S z e k r é n y e s s y  J ó/z s é f  jegyző.

A’ rn. ii. tudom. Akadémia folyó sept. lOén délelőtti lOjtül dél
utáni P-jig tartotta Pesten a’ ns megye nagyobb termében ödik köz v. 
nyilványos ülését számos fő rendű ’s mind két nemű hallgatóságé jelen 
léiében. A’ főméllóságuak közt a’ megjelent országbirája, a’ főtárnok, a’ vá- 
czi püspök 's többen diszesíték e’ nemzeti ünnepet. Az ülés tárgyait meg
nyitotta nmélt. Teleki Jószef gróf mint akad. elnök díszes tollú velős 
beszéde, mellyben nem csak egyes ’s magányos tudósak, hanem egész 
tudom. Egyesületek gyániolitás ára szükségesnek áliítá a’hatalmasok s va
gyonos hazaliak pártfogását, mit is országló Fejdelmünkben (ki koronáz- 
tatása utáni legelső gondjai közt azonnal kir. adakozásával kegyelmes 
vala gyarapítani e’ nemzeti zsenge intézet pénzalapját) ’s fels. urunk 
mellett szeretve tisztelt főhg.nádorunkban, és számos különféle rendű 
polgártársaikban megnyerni szerencsés volt, ’s jövendőre, az egész Nem
zeti egyetemét is megnyerendőnek vallá , minden kaján szándék, indula
tos tollbarczok daczára is, ha mindenkor és mindenben józan mérsékleti! 
igazságnyomozást, örök előhaladást párosít csüggedellen munkássága szor
galommal ’s őszinte hazaíisággal. Ezt követé Schedel Ferencz akad. ti
tok nők előterjesztése a’ "Társaságnak 1836 nov. Elitül 1837 sept9keig 
folytatott munkálkodásiról, miket mai Társalkodónk közöl. Ezután Balás- 
házy János rendes tag olvasó fel saját értekezését a’ vizek szabályoz- 
tatásáról föld mi velési tekintetben, valósításra szükséges szempontokat 
fejtegetvén mocsárink lecsapoltatásira ’s folyamink csatornázásira néz
ve, mind közlekedési ’s kereskedési mind öntözési (irrigalio) és így sok
szoros czélból. Továbbá Perger János rendes tag monda el emlékbeszé
dét Georcb ülés tiszt, tag fölött. Utána Gegő Elek lev. tag s jeles ma
gyar hitszónok tollcsinja, es tárgya miatt szerfölött megható érdekkel ér
tesített a’ moldvai magyar telepekről, mellyek állapotját Moldvában ta
valyi utaztakor jobbadán személyesen kitanulni alkalma volt (lakosaik 
szamát 45—50 ezer főnyinek állítván). Erre felolvasá Cznczor Gergely 
rendes tag mind dologi, mind nyelvi szemügyből nagybecsű töredékeit 
Vitéz János életrajzából. Mind ezt nyomon kisérte öt rendű jelentése az 
Akadémiának Szalay László ujdon levéltárnok és segédjegyző által elő
adva. Az első szólt az 183Giki 200 darab arany jutalomra érdemesített 
magyar munka felől ’s más dicséretre méltatott nyolez munkáról. A’ 200 
arany jutalmat köz akarattal Kazinczy Ferencz eredeti poétái nmnkáji- 

nak Ítélte a’ Társaság, ’s ezek mellett dicsérettel említendőknek betű
rend szerint következőket: Czuczor poétái munkáji; Fényes Elek Magyar- 
ország ’s hozzá kapcsolt tartom, mostani állapotja statist, tek. lső kötet; 
Gaal József Szirmay Ilona 2  kötet; Győry Sándor felsőbb analysis ele
mei lső füzet; Jósika Miklós Abafija 2 kötet és Zólyomija ; Kerekes Fe
rencz Értekezés ’s kitérések; Szlemenics Pál Fenyitő törvényszéki ma
gyar törvény. — 2 dik jeleutes szólt a’ történetirási osztálynak I834ben 
másodszor kitett jutalomkérdésére bejött négy felelet közt legjobbnak ta
lált s 10 0  darab arannyal jutalmazott pályairatról ’s ez Hetényi János
ekeli ref. papé ’s lev. tagé, ki már tavaly is 10 0  arany jutalmat nyeri,__
3dik jelentés tudósított az 1835ben kitűzött történetirási kérdésre bejött 8  
felelet közt legjobbnak talált és szinte 10 0  darab arannyal jutalmazott 
pályairatról ’s ez Kossovics Károly nyitra-megyei aljegyzőé, kinek a’ 100 
arany jutott, az ehez legközelebb álló pedig Horváth Mihály váczi me
gyebeli segédpapé nyomt. Ívéiül négy arany tiszteletdij mellett látaud 
világot. Az idei jutalmaknál az vala szembetűnő, hogy a’ kétszász ara- 
nyos jutalom nagyobb, a’ két rendű száz aranyú pedig kisebb, közszem
lére kitelt gyönyörű alakú, belül megaranyozott ’s Mayerhofer István fe
jérvári szül. bécsi ezüstmives által készített ezüst serlegben adatott a’ 
pályakoszorúsoknak. Ezt jövendő divatul is így határozá az akadémia 
tudom, igazgató tanács Széchenyi István, gróf indítványára, még pedig 
mindenkorra úgy, hogy a’ serleg vagy szeíencze, mellyben az illető 
száz 'agy kétszáz darab aranyű tekercs tétetik, a’ száz vagy kétszáz 
aranyon télül jusson ajándékul a’ pályanyertesnek ’s kedves emlékül 

szolgáljon arany tartalma elolvadta után is , mind a’ versenydijasnak, min t 
becshagyományul az ntókorbeli birtokosnak. |— Az idei serlegek egük  
oldalán a’ inagy. tudom, akadémia példánylTépe, vagy czimere szem
lélhető kerekded pajzson dombor reinekletben, a’ másikon szinte ke- 
rekded pajzson köv. felírást Karacs által metszve, a’ nagy serlegen:
,,Kazinczy Ferencz ered. poet, munkájiért, Arvájinak a’ m. tud. társaság 
1837 kétszáz aranynyal. — Egyikén a’ kisebbeknek: „Heényi Jánosnak 
történetirási pályamunkájáért a’ m. t. társaság- 1837 száz aranynyal. Má
sikán pedig : ,4Cossovies Károlynak történetirási pályamunkájáért a’ irt. 
t. társaság 1837 száz aranynyal.“ — A’ 4dik jelentés értesített a’ szinte 
183.»ben kitűzött mathematikai kérdésről, mellyre mivel semmi felelet 
nem érkezett, a 100 arany jutalom elmaradt. — Az 5dik végre az ?837ki 
drámái jutalomra versenyzett 13 szomorú játékról, mellyek közül egy 
sem felelvén meg a’ tragikai művészet kivánatinak, ez úttal a’ J0 0  arany 
elmaradt, mindazáltal ,,Az atyátlan“ czimü (Tóth Lőrincz levelező tagé) í- 
vétül 4 arany tiszteletdíj melletti kiadásra méltónak nyilványittatott. Ezek 
után következet kihirdetése a’ most lefolyt 8 dik nagygyűlés által kitű
zött nyelvtudományi és philosophiai jutalom-kérdéseknek. A’ nyelvtudo- 
manyj ez: MeHyek a’ két hazában és hajdani magyar tartományokban 
részint fenlevo, részint régi emlékekben találtató azon magyar hang- 
zatu belyu-asj (topographiai) és család nevek, mellyeknek eredeti jelen- 
teset bizonyossággal vagy legalább hihetőséggel meghatározhatni? — Ju
talma 1UU darab arany. — A’ philosophiai pedig ez: Nyomoztassák ki 
a pantheismus természete, eredete szülő okaival’s elágazásival együtt; 
a asse e ő. miilyen befolyása volt a régi, közép és ujabbkori philoso
phiai rendszerekre ?— Jutalma 100darab arany. — Mindenik osztálybeli
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„ályairások beküldőének vállojhallan halarnapja melljen túl aera- 
mi-felelet el „éra fogaikat«: Marte. 24,k* 1S39, m,d„„ az .rója „evet 
rejlő pecsétes levélre hivatkozó jeligével, a t,töknek vese. altul. A be
lit),IBU másolat, m e l l j  k i n e m  a d atás e s e té h e „ , s a z a k a d e -
m i a I e v é 1 t á r á b a „ m ar a d a’ „ é 1 k « I, / > • « * » » • « ■

y n ii ek, ez a ) u t a i o mi o i  e i e s i k .  ........ ..... j  •» * " T —
sód sőt harmad karbelinek találandó felelet is kiadathat.k ivenként sza
bandó tiszteletdij mellett. — E’ nyilványos üléskor osztatott ki nyomta
tásban ’s hazai minden törvényhatóságinknak is megküldetett: A m. t. 
Társaság Igazgatóságának jelentése a’ társaság l83tíbeli munkálkodasi 
ról ’s pénztára mibenlétéről *, az elsőt múlt évi Társalkodónk /4 száma 
közié világos ábrázolatban; a’pénztár átlapolja pedig 1836 végén unez: 
a’ rn. n. tudom. Akadémia gyümölcsöző magpénzalapja: 334,168 pír. 5 / 
kr ’s ezenkívül 1398 pengő for. holtigajánlat (vitalitium) évenként; a 
pénztár bevétele volt: 30.246 for. 41 / ,  kr. ; kiadása: 22,772 for. 46 
kr ’s ebből csupán jutalmazásokra 2021 for. A’ mellékpénztár bevétele 
pedig: 11,386 for. 32 kr. kiadása: 10,226 for. 56p5 kr. ’s ehMl csu
pán nyomtatásra ’s ezzel rokonneinüekre 9406 for. 56/g kr. Wegre a’ 
um. elnök gróf rövid hálabeszéddel zárta be az ülést; másodelnök gr. 
Széchenyi István pedig évenkénti szokása szerint a’ n. Casino nagytere
mében közel 80 személyre adott fényes lakomával koronázta e’ nemzeti 
ünnepet, mellyen számos budapesti méltóság, a’ in. Akadémia budapes
t i ,  létező helybeli és vidéki minden rendű tagjai részesültek, hol kor. 
Fejdelmiinkért fens. Nádorunkért ’s Károly fhgért, mint ez intézetet a’ 
lens, uralkodó házbu! alapítványaikkal is boldogítókért, továbbá az aka
démia elnökeiért a’ Széchenyi, Károlyi és Teleki hármas gróf nemzet
ségért, minden rendű alapítóiért ’s jótévőiért, minden osztályú tagja
iért, pályakoszorúsaiért, a’ tiszteltebb vendégekért, a’ budapesti álló- 
liidi terv készítéssel foglalatom ’s itt vendégtársul megjelent világszerte 
hires Clark angol hidépiíészért ’s a’ t. ürültek a’ habzó serlegek ver- 
senygő szives áldomások közt.

S tu  v e r  Antal  cs. kir. tüzjátékmüvész Bécsbül, a’ hires 
Stuver fia , f. sept. vége fe’é nagy lüzjátékot szándékozik adni a’ 
pesívárosi ligetben felsőségi engedelemmel, mire már előre figyel
meztetni kívánjuk Budapest ’s vidéke közönségét.

I g a z í t á s  A’ Jelenkor 6 6  száma némelly példányiban becs- 
kereki közlések között, a’ váczi őrültek házára a’ szentmiklósi járás nem 
15 ezer fr. hanem 15. e z ü s t  f or i nt o t  adakozott. A* kikindai kerület 
sem 500 pengőt, hanem 50. p e n g ő t  adot t .

0  I, Á H O H S Z Á G.
Az oláhországi országgyűlést (assemblée generale) idei jú

lius 24kén (aug. őkén), a’ hoszpodár eloszlatá, ’s addigi munkálatját 
megsemmisitá ; mellyre az orosz császári general consulnak a’ hosz- 
podárhoz intézeti következő ellenmondó levele szolgáltata okot: O 
felsége az orosz czár által, a’ kél oláh fejdelemségben meghatal
mazott general consulnak, van szerencséje herczegségedet (hosz- 
podárt) következő eset iránt figyelmessé tenni. Mindjárt a’ mostani 
kormány helyreállítása után ő fölsége udv. tanácsosa Minciaky ur 
megbízatott felszólítani az oláliországi ’s moldvai igazgatóságokat 
oily szükséges előlépések m egtételére, hogy mind azon rend
szabás ’s alapiromány, mellyek a’ két fejdelemségben az ő felsége 
(orosz) hadi serge által történt elfoglalás alatt, az ideigleni kormány 
által kiadattak, szedessenek egy munkába. A’ moldvai kormány, 
az országgyűléssel együtt átlátván e’ czél jótékonyságát, nem 
késett e’ munkát végezni, olly lélekisméreles pontossággal ’s érett 
fontolattal, melly e’ hasznos intézet iránti kedvező szellemet bebizo
nyította. Ezen igy végzett’s újba öntött rendszabások egy példánya 
átadatott még ezelőtt két évvel a' moldvai kormánynak olly vég
gel, hogy ennek szabályit az igazgatás folytában sinórmértékül kö
vesse ; más példány pedig az ő felsége consulságánál tétetett le, 
a’ helybeli tisztviselők lépései ellenőrködése végett. —  Alúlirt azt 
várta, hogy az oláhországi gyűlés is, melly több szerződés tar
talma szerint, a’ Portának adózik ugyan, de az orosz császári 
pártfogás alá van helyezve, meggyőződve ezen intézet hasznosságá
ról, hasonló lépésekre fog vezéreltetni, olly lépésekre, mellyeket 
tartozó kötelessége kíván, ’s melly kötelességeiről büntetetlenül nem 
fdlejtkezhetik meg (ne pourra jamais méconnoilre impunément.) •— 
De meglepetés ’s kedvetlenséggel kelle tapasztalni alúlirtnak, hogy 
az oláhországi gyű lés, az e’ végre rendelt biztosság által béadott 
munkának uj szerkeztetésében , felsőbb helybenhagyás nyomán kö
vetett elvek ’s némelly változtatásokra nézve nehézségeket ’s ellen
vetéseket tett. Ezen új szerkezletés alapul részint az ideigleni igaz
gatás ala't bocsátott ’s elfogadott pótló rendeletek ’s utasítások ere
deti értelmén, részint pedig az orosz és török udvar között 
megállapított’s csupán formára nézve tett módosításokon, mellyek 
semmiképen nem változtatják meg a’ rendeletek eredeti értelmét. 
Ezek szerint az országgyűlés csak arra volt felszólítva, hogy maga 
is ismerje meg (constater) : ha az uj szerkezteíés pentosan a’ fön- 
ebbieken alapul-e? arra pedig épen nem volt meghatalmazva, hogy 
köréből kilépve, azokban vélekedése szerinti módosításokat tehessen. 
Minél fogva alúlirt kötelességének tartja kinyilatkoztatni herczeg- 
ségednek, hogy mivel az országgyűlés tagjainak vitatkozása a’ fen- 
ebbieklöl ennyire eltért, mind ezt úgy tekinti alúlirt, mint a’ fő hű
béres (souveraine) ’s pártfogó udvar jogaiba merészletesen lett avat
kozást. Annálfogvást azoknak ezennel ünnepélyesen ellenmond, mint 
rendellenes ’s a’ két udvar iránt tartozó tisztelettel ellenkező lépések
nek; mivel a’ két udvar az egymás közt kötött szerződésektől semmi 
eltérést nem engedhet meg, igyekezni is fog azokat egész épségök- 
ben fentartani. Ezek következéséül, kéri alúlirt herczegségedet, ne 
terheltessék azonnal olly czélszerü módokról gondoskodni, mi sze

rint é’ tekintetben minden további vitatkozás megszüntessék. Jelenti 
egyszersmind alúlirt, hogy e’ kedvetlen körülményt mind az orosz 
czári udvarnak, mind pedig a’ török udvarnál levő czári követségnek 
a’ jelen esetre kivántató határozások tétele tekintetéből feljelenti. 
Mellyek után ’s a’ t. Bukarest 4 8 3 7 . julius 17kén (29kén). Báró 
l l ü k m a n .  —  Az orosz consulnake’ nyilatkoztatása következéséből az 
országgyűlés kövekező felírást küldött a’ hoszpodárhoz: Tegnap, u. 
m. julius 2 1  kén (aug. őkén), mély aggodalommal fogadta ez ország
gyűlés, a’ herczegséged (hoszpodár) julius ISkáról (30dik) költ 
azon hivatalos irományát, mellynek tartalma szerint, az ország ide- 
iglen igazgatás alatt költ alapos rendeleteknek ’s most ajánlott né
melly változtatásoknak törvénybe iktatása miatt eredeti vitatkozás! 
által, a’ kitűzött czéllól eltért volna, ’s annak az orosz udvari con
sul , mint a’ hűbéres (Lehnsherrsouveraine) ’s pártfogó udvar alapos 
jogaiba avatkozásnak, ellenmondott, herczegséged minden e’ tekin
tetben folytakat, megsemmisitetteknek lenni nyilatkoztat. Kegyelmes 
herczeg! Azon vád, mvlly állal ezen gyűlésnek a' fels. udvarok 
iránti hálával teljes gondolkozásmódja ’s engedelmessége a’ legki- 
áltóbb igaztalansággal kétségbe hozatik, lélekismérete tisztaságá
nak, mellyel szent kötelességi mindig betölteni kívánta ’s kívánja, 
legnyilvánosb megsértése. Azon előterjesztés végén, melly mellett 
az alapos rendszabályok élőnkbe adattak, valóban olly sorok találtat
nak, mellyek értelménél fogva, a’ p á r t f o g ó  ud v a r  e n g e d e l m e  
n é l k ü l  k ö l t  bár  m i n e m i i  i g a z g a t á s i  r e n d  el  e t e k  v a g y  
v á l t o z t a t á s o k ,  e r ő  n é l k ü l i e k n e k  n y i l a t k o z t a t n a k .  
De ezen sorok nem voltak beiktatva az ezelőtti meghatalmazott el
nök , K i s s i 1 e f tábornok úr által 1832ben kinyomtatni rendelt ala
pos rendszábályokba , ’s azokra csak most lett figyelmessé ezen 
gyűlés. Miután a’ gyűlés az említett pótlék czikkely iránt minden 
körülményt fontolatra vett, arról győződött m eg, hogy K i s s i l e f  
tábornok úr illy czikket igazságosan nem is csúsztathatott azokba, 
mert az, ezen fejdelemség minden szabadságleveleivel kitünőleg 
ellenkező lett volna, mellyet az alább következők is igazolnak. 
1) A’ drinápolyi békekötés ódik czikkében, ez állittatik: a’ két fej- 
delemség, vallását szabadon gyakorolhatja; teljes bátorságba helyez
tetik ; f ü g g e t l e n  n e m z e t i  i g a z g a t á s s a l  és szabad kereske
déssel bir. 2) Az 1240dik év (1 8 3 5 ) Muharem hónapjában kihir
detett hatischerif (török udvari parancs) 4dik §. is ezt tartja: a’ fej- 
delmek a’ divánnal egyet értve, az ország beligazgatására szükséges 
minden törvényt szabadon hozhatnak. De a’ különböző békekötések 
’s hatischerifek által megállapított jogokba nem avatkozhatnak. 3) Az 
irt hatischerif 8dik §-a azt mondja : a’két fejdelemségnek, független 
törvényhozásra teljes jogok van ’s a’ t. 4) A’ katonai szabályoknak 
379dik czikke, melly a’ pártfogó fels. udvar által, az ideigleni kor
mány alatt helybenhagyatolt, igy szól: a’drinápolyi békekötés czikke 
szerint, melly Oláhországot a’ tartományi belső igazgatásra nézve 
biítositja ’s a’ t. —  Így szól az alapos rendszabályok 54dik czikke 
is, valamint a’ gróf Villkenstene manifestuma is, melly biztositja az 
oláhok nemzeti politikai lételök fentartását. Ezen adatok’s elvek azok 
kegyelmes herczeg, mellyeken ezen gyűlés vitatkozásai az alap- 
rendszabások megvizsgálásában, az IS32ik i ideigleni kormány in
tézete szerint alapultak. Miben állhat tehát a’ fópártfogó udvar jo 
gaiba avatkozni kívánás rejtett czélja ? Avagy nem inkább ez egyenes 
széndéku gyűlés elleni merészlet e , munkáit, lélekisméreíes el
veit, hazája számára biztosított törvényei iránti buzgó szeretetét 
úgy tekinteni, mint törvényelleni ’s hibás magaviseletét? Midőn 
e’ gyűlés, lélekisméretes pontossággal teljesité kötelességei szent 
czélját, mellyekre összehivatott, érdemlettek-e törvényes munkálati 
illy ellenmondást? ’s olly nem reméllt vádat, melly egészen ellen
kezik törvényei ’s hazája iránti forró szereidével ? Herczegségedet, 
mint e’ hazának gyermekét ’s most a’ gondviselés által ezen nemzet 
igazgatására megbízottat, alázatosan kérjük, győződjék meg ezen 
haza jogai igazságos létérül, ’s megismérvén e’ gyűlés tiszta szándékú 
ezélzatát, vegyen részt e’ nemzet érzelmeiben ’s méltóztassék bölcs 
ellátása szerint a’ dolog igazságát a’ maga helyén előterjeszteni. Kö
vetkeznek a’ gyűlés tagjai aláírásai. Erd. H.

P O R T U G Á L I A .
Ibéria gőzhajóval érkezett lissaboni levél szerint (a’ Stan

dardban) m. h. 2GruI, e’ nap reggelén , a’ hajó elindulta előtt köz
riadót doboltak , ’s minden a’ legnagyobb félelemben volt ama’ bir 
miatt, hogy Saldanha napközben megérkezik. A’ M. Herald azon
ban egy másik levelet közöl, mi szerint a’ fővárosbeliek olly hiede
lemben voltak, hogy a’ chartához szitók a’ királyné iránti tekin
tetből , minthogy lebetegülése közelget ’s különben is kétségbeejtő 
állapotban van, elhalasztandják fővárosba nyomultokat. A ’ dolgok 
mostani folyamában részesülők számos léte m iatt, véres ütközet 
nélkül alig történhetnék Lissabon megszállatása. A’ tulszabadelmü- 
ek eíkeserüllségökben azt nyilatkoztatják , hogy kivánatosb nekik 
d. Miguel mint d. Pedro chartája. A’ tartomány beli nép egész ha
nyagon viseli magát. Már chartafelekezeti ministerjegyzék is forog 
kézen, mellyben első név Saldanha.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
1 A ’ Novicio nem rég keletkezett saragossai lapban, logronoi 

levelek m. h. 16rul azon hirt közük, hogy Miranda del Ebroban 
katonai lázadás ütött ki, mellynek áldozata lön Escalera tábornok 
segédestül, három tiszt és egy zászlótartó, kik őt a’ zendület-csi- 
lapitásban gyámolitni akarák. A ’ lázongók kiáltása szünetlen csak ez 
volt: „Éljen a’ királyné; éljen a’ szabadság és alkotmány! Halál az 
árulóknak !“ Az első kitörés múltával tisztekből álló juntát alakítói-
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tak, meily a’ törlénlekrül tudósítást küldjön a kormánynak. Mint az 
Espanna madridi lap mondja, valóban e’ szomorú esetet ugyanazon kö
rülmény okozó, mi már számos illy zenebonát szült, t. i. a katonák 
zsold - tize tétlensége ’s egyéb sanyaruság, különösen pedig ama hir, 
hogy Escalera gonoszul magánál tartoztatja azon pénzt, meily hozzá le
génysége számára küldetek. Annyi való, hogy Escalera váltóleve
leket kapott; de azokat az illető házak vi sz .utasított; k. —  Hasonló 
eset volt Vitorlában is, hol a’ kormányzó d. Laborio Gonzalez más Í2 liszttel együtt öleték meg a’ Zubrano vezérletté bőszült katonák 
állal Néni kevésbbé idegenilő a’ pampelonai e se t, m. h. 26rul, 
mellyrül egy szemtanú következőleg tudósit: Ma reggel 9 ’s 10 
óra közt legnagyobb rendetlenségben megjelent Pampelona kapnji 
előtt a’ II. Izabella gyalogezred lő  és 2dik zászlóalja, kísérve egy  
század lovasságtól A’ kapunál lefegyverezték az őrséget, ’s minden 
pontot elioglalván, háboruilag szállották meg a’ várost. A ’ hatóságok 
sietséggel összegyűltek ’s magok elibe hivaták Iriarte ezredest s 
a’ katonaság főtiszteit, kik azt nyilványilák, hogy ők kinszeriltetve 
jelentek meg illy ellenséges módon a’ városban. Erre az altiszteket 
hivaták, kik illetlen nyerseséggel jelenlek meg a’ hatóság előtt, ’s 
e’ lépésre sanyaruság által kinszeritetteknek vallák magokat, ’s foga
dók, hogy ha csak egy hónapra tizettelnék is ki zsold juk : kezeskedni 
fognának a* béke ’s rend föntartásért. i \’ hatóság megigéré ezt ne
kik , ők azonban csapataikhoz visszatérvén azt nyilatkozlaták ezek
nek, hogy a’ hatósághoz bizodalmuk nincs, ’s ennélfogva más tiszt
viselőket óhajtanának kineveztetni; egyszersmind teljes hatalmat ru
háztak Lopirna pattantyús ezredesre. Ez szabadon bocsáttatá mind
azt, kiket a’ féktelenkedők, tisztjeik városházánál tanácskozlának ideje 
alatt, elfogdostak, ’s kik közül hazamentük alkalmakor néhányat meg 
is gyilkollak; többi közt Saarsfield tábornokot is. Utóbb követséget 
küldének az altisztek a’ hatósághoz, olly kijelentéssel, hogy ők nem 
csupán zsold jaik kifizetését sürgetik , hanem egyszersmind uj alkot- 
mány rend szernek akarják megvetni alapját; mire a’ hatóságok mind
nyájan eloszlottak , ’s kiki életérül és szabadulásrul gondoskodva, 
megszökésben keresett menedéket, mindent a’ lázongok kezei közt 
hagyva, kiknek tisztei most már a’ hatalmat is kezükben tartják. —  
E ’ tudósítás után erősiti a’ Phare, hogy a’ zsoldhiány csak ürügy e ’ 
lázongásra, ’s egyéb tervet mond alatta lappangni, mellyel össze
függőnek mondja Aviranetának ’s a’ madridi clubbok térítőinek ko
rábbi ulazgatásit az országban.

A’ ministeri változást megelőzött körülményekről illy tudós
ítást nyújt egy madridi levél a’ M. Héráidban: Espartero megér
kezte után a’ fővárosba, Ouiroga tábornokkal ’s Herrera ezredes
sel sietve a’ királynéhoz ment, ennek udvarlandó. —  A’ beszélgetés 
majd kizárólag a’ hadsereg nyomoru állapotjárul folyt, mi közben 
azt jegyzé meg a’ királyné, hogy Espartero tisztjei aligha nagy 
terhet hordozhatónak magokkal ama’ pénzmennyiségbül, mellyel 
Mendizabal állítása szerint magoknak megtakari ottak. „Tiszteim,
.— válaszola Espartero, —  több hónap óta épen semmi zsoldot nem 
kaptak, ’s zúgolódás nélkül tűrték a’ legnagj óbb ínséget is. Öt napig 
állottak a’ hegyekben, egy falat kenyér nélkül.“ Midőn Espartero 
már a’ lépcsőn vala, visszahivaték, ’s még félóráig maradt a’ király
nénál; Ouiroga és Herrera az előteremben várakoztak; ’s észrevették, 
hogy Espartero igen megindulva jött vissza. Későbben megtudaték, 
hogy a’ királyné ime’ szavakkal kezdé a’ beszédet: „Gróf ur! Ön 
bennem egy fenséges rabot lát; én csak név szerint vagyok királyné; 
a’ ministerek, elsőtől fogva utolsóig úgy cselekesznek, mint elöl
járóim, ’s bár mennyire helylelenlem is tetteiket, mégis alá kell 
azokat Írnom. Ha Ön tudná, mit szenvedtem én amaz iszonyú éj óta, 
midőn egy zászlótartó ’s egy franczia hangász vezérlete alatt egy  
ittas bőszült katonacsoport királyi palotámban megrohant, és szu
ronyokkal fenyegetett: legcsekélyebb alattvalóm állapotját is irigy
lendőnek találná Ön az enyimhez képest. !“ Espartero könnyezésig 
megindult ’s aztnyilatkoztatá a’ királynénak : Ö azért jött főképMad- 
ridba, hogy meggyőződjék, valljon ő fölsége szabad e vagy nem ; 
m ost, midőn látja, hogy hatalmaskodnak rajta, nincs egyéb hátra, 
mint önnön és serege szóigálatjái a’ legszigorúbb engedelmesség 
ígérete mellett ajánlani. A’ királyné ennélfogva megbizá ministerta- 
nács-szerkesztésre mellynek ő is tagja legyen. Espartero azonban 
azt válaszolá, ő képes volna ugyan tábornokot kinevezni ; kormány - 
férílt azonban nem , ’s ennélfogva sem ministertanács-szefkesztésre 
nem alkalmas, sem arra, hogy ő ennek tagja legyen, egyébiránt 
meg lehet győződve ő fölsége , hogy minden ministerséget gyámo- 
litand, mellynek kinevezését ő felsége jónak látandja.

Az őrtisztek számos fölszólitást intéztek Seoanehoz , elég- 
tételt kívánva a’ minapi cortesülésben ellenök intézett kifakadásiért, 
mellyekre midőn Seoane semmit sem válaszolt, ny omtatotthirdetményt 
bocsátónak közre a’ tisztek, mellyben őt árulónak ’s többi közt eze
ket mondják neki: „Mi nyilványosan kérünk kegyelmességedtül elég
tételt, hogy a’ corlesgyülés közepett ellenünk szidalmit hallatá; 
nem kétkedünk, hogy mint nemes és jó katona, tüstint megteendi 
azt; mert ellenkező esetben mindnyájan fogjuk Önt arra kinszeritni 
tudni, mig kardunk leszen, ’s bátorságunk azt használni.“ —  E’ do
lognak aligha jó vége lesz.

Luchana gr. folyvást Torrelagunában tanyáz, Madridiul négy 
mérföldnyire, hihetőleg az ügyek itteni fordulására ügyelve. —  A’ 
Zariateguy vezérletté carlospártiak a’ Dueron túl megállapodtak, A- 
randa és Soria közt; madridi lutósitósok szerint pedig m. h. 26rul, 
miután zsákmányukat biztos helyre czipelék, ismét átkellek az Eb- 
ron és Somo-Sierraig nyomultak. Azt hitték, hogy d. Carlos egye

sülni akar Zariateguyval, hogy egyesült erővel munkálkodhassanak 
aztán a’ főváros ellen. -— Oraa táborszállása 20ikán Monrealban volt 
(Teruel és Daroca közt), lJuerensé pedig Carinenában. Ezen utób
biról párisi levelek f. h. 2 ru l, saragossai tudósítások szerint azon 
hirt terjesztik, hogy Herreranál (Daroca vidékén) kénytelen volt a’ 
carlosiakkal ütközetbe bocsátkozni, meily négy órai elszánt vias- 
kodás után az ő veszteségével végződék. A’ holtak száma bizonyta
lan ; a’ sebesülteké 1 ö(). Ruerenst magát is mellbe lőtték. Mielőtt 
a’ carlosiakkal megütközött, harczvágytul izgatott katonáit vissza 
akará tartóztatni azon parancsolatra hivatkozással, meily neki az e l
lenséggel megütközést tilalmazza ; de sergének válasza ezen egy sze
rű harezrivaj volt: „előre!“ ’s ennélfogva lehetetlen vala mellőznie 
az ütközetet.

A N G L I A .
Az alsóház azon hosszú és teljes jegyzékében, mellyet a’ 

Courier az elhalárzó szózatszám előadásával az angol, skót és ir- 
landi városközségek , ’s megyék vagy falusi községek hat oszlopza- 
ta szerint rendezve közöl, következő a’ szózatok aránya: Angol és 
walesi megyék 1 5 9  parliamentiagot adának, ezek közül 4 9  refor
m er, 1 1 0  tory. Angol és walesi városok 2-1 i parliamentiagot vá • 
lasztának ; ezek közül 9 0  reformer, J51 tory. Anglia tehát ösz- 
szesen választa 4 0 0  képviselőt, kik közül 2 3 9  reformer, 26  í tory. 
fckót megyék válosztottak 3 0  képviselőt, kik közül 1 l reformer, 
1 9  tory. Skót várasok 2 3  tagot adtak, ezek közül 2 2  reformer, 
’s csak egy tory. Skótzia tehát mindössze választa 53  követet ’s 
ezek közül 3 3  reformer, ’s 2 0  tory. irlandi megyék 6 4  tagot válasz
tottak, ezek közül 4 4  reformer, és csak 2 0  tory. Irlandi városok 
pedig 41 tagot adlak; közülük 2 9  reformer, 12 tory. Egész Irland 
1 0 5  parliamenltagol küld, közülök 73  reformer, 3 2  tory. A’ kö
vetkezmény: Az alsóház 6 5 8  tagja áll 3 4 5  reformerből, < s 3 í 3 eon- 
servalivból ’s igy a’ ministeri többség 32. A’ nevezett lap ehez még 
azt toldja, mikép e’ jegyzéket a’ legnagyobb lélekismérelességgel ál
lította össze , hogy olvasóinak helyes következményt nyújthasson. 
„Habár, úgymond, nem pontosságunkról i s , de bizonnyal részrehaj- 
latlansógunkról teend bizonyságot azon körülmény, hogy a’ Morning 
Herald (ellenzési hírlap) 4 0  szózatnyi ministeri többségei számit, 
tehát 7tel többet, mint mi. E’ többség, mint azt a’ toryk igen is e l
ismerik, minden esetre elégséges arra, hogy ellenségink a’ status- 
kormánytól távol tartassanak, ’s a’ ministereknek, mérsékleti és jó 
zan javításaik sükeres valósítását lehetségessé tegyék. —

O’Connell rég azzal fenyegetőzött, hogy a’ dublini kézmü- 
egyesületben C. Ruthvven kizaratását indítványba hozandja. Ez most 
az egyesülethez bocsátott levelében, mellyben O’Connell ellen a’ 
legszidalmazóbb kifejezésekkel él (zsarnoknak nevezvén őt ’s Milton 
elveszett paradicsomabeli Lucifer mintaképének) maga jelenti önkén
tes kilépését. Az egyesület azt határozta, hogy a’ levelet mint fi
gyelemre méltatlant, megvető hallgatással mellőzze e l ,  Ruthvven 
kiléptét pedig elfogad ja. —  A’ dublini reformerek által Guinesz ser
főző ellen kimondott tilalom olly szorosan meglartatik, hogy nemcsak 
Dublinban itlan marad sere, de még a’ kocsisok sem merik azt falu
ra szállítani. —  Az oraniai érzelmű dublini város tanács által Er- 
neszt hannoverai királyhoz szerencsekivánásra küldött választottság 
határozat nélkül Londonból visszatért Dublinba, mert kétség kívül a‘ 
torypárt fejei szándékjokat nem helyeslették. ■—

Az angol ministeri sajtó keményen kikel a’ spanyol minister- 
változás ellen , meily ismét nem egyéb mint katonai zendülés. A’ 
M. Chronicle szerint e’ minislerzendülés nem az est'tutislák isméti 
fölvétele, hanem a’moderadókhoz (mérsékletiekhez) félénk közelí
tés, névszerint Mendizabal ellen intézett csapás. Azonban elmondja 
azt is, mikép közönségesen azt is hiszik, hogy Espartero Carloshoz 
szit, ’s azért ügyekszik mind az első ministerségre mind a’ sereg 
főparancsnokságára, hogy Madridot, ’s a’ szabadelmüek Spanyolor
szágét egy korlátlan monarcha lábaihoz vesse. „Mi ,  úgymond a’ 
M. Chronicle, iílyes gyanú igazságáról bár igen valószínű’s természe
tes is az Spanyolországban, nem győződhetünk meg, azonban meg 
kell vallanunk, hogy reszketünk olly országért ’s ü gyért, hol mint 
illenék, azok viseletét, kik mellette szolgálnak’s azt támogatják, nem 
magyarázhatni meg máskép, mintha őket az ember vagy árulóknak, 
vagy kábáknak tartja, azaz olly embereknek, kiknek vagy becsüle
tük , vagy fejők nincsen.“ Ellenben a’ tory lapok örvendnek a’ vál
tozáson. A’ Morning Post örömét a’ madridi hírek fölött épen nem 
titkolhatja. Mendizabal megbukta Spanyolország minden barátja előtt 
örvendetes történet, akár christino legyen az, akár carlosita. Úgy szinte 
Esparteronak a’ minislerium főnökévé neveztetése fontos esemény. 
Azonban Cromvvelljelesz éEspartero Spanyolországnak, vagy Monck- 
ja, még nem bizonyos. Tettei úgy mutatják, hogy nem idegen dón 
Carlostól, ’s vele könnyen egyet érthet, de az sem lehetetlen, hogy 
Espartero mind d. Carlost, mind a’ királynét megcsalja. —

A’ Tunnelben azon különös felfödözést tették, hogy a’ mun
kások szintúgy ki vannak téve a’ tűz, mint a’ vizveszélynek, mivel 
a’ folyó üledéke romlasztó gázokat (légszeszt) fejt ki magából. így  
például múlt hónapban folyvást vizlégszesz özönlék be, meily néhány 
perez múlva meggyuladt. Néhányszor több munkás perzset is ka
pott, ’s a’ gázok gőzölgése egészségöknek ártalmas. Az emberek 
mind e’ mellett is egyenlő buzgalommal dolgoznak. Az előbbi víz« 
rohanás a’ folyammedret annyira elrontó, hogy 2 5  lábnyi, mát 
előbb kiásott földön, kelle a’ munkásoknak áthatni, mig szilárd rétegre juthattak. —



ongást elkövetett, ’s több em bert agyonvert, mérgezési gyanú mi
att. A’ kicsapongások mindazáltal semmivel sem voltak kegyetleneb
bek, mint más nagy városokban hasonló körülmények közt történtek.

Romából jött tudósítások szerint a’ cholera ott folyvást Öreg
ből; aug. 23kán a’ betegültek száma 2 7 7 re m ent, a’ megholtaké 
1 3 6 ra ; 24én  a’ betegüléseké már 3 3 4  volt, a’ halálozásoké 1 7 4 .

A’ Diario di Roma szerint aug. 25én  a’ betegülések száma 
4 0 2  volt, a’ halálozásoké 1 8 6 ; aug. 26kán amazoké 3 0 8 ,  ezeké 
1 3 4 ;  27én  a’ betegüléseké 2 9 5 , halálozásoké 1 9 7 ; 28án a’ be- 
íegüléseké 3 6 5 , halálozásoké 212. E ’ jegyzékből kitetszik, hogy 
ha a’ betegülésekröl nem mondhatni is szaporodást vagy kevesedést, 
de a’ halálozásokról egyenesen elmondhatni a’ szaporodást. A’ m ér
gezési gyanú oszlani kezd.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
(INT. Chronicle.) Konstantinápoly aug. 2. E ’ főváros lakosai 

nyugalma ismét megháboríttatott, ’s a’ békés Stambul összeeskü
vések hire által ismét fölriasztatott nyugalmából, melíyekröl senki 
még csak nem is álmodhatott. A’ törökök ismét azon vétkes szán
dékról vádoltattak , hogy Perát föl akarák gyújtani, a’ frankoktól 
megszabadulhalás miatt; úgy szinte nem hiányzottak titkos kivégez- 
tetési történetek, hogy az elbeszélésre valószínűség bélyege süt- 
tessék. Alig tartom szükségesnek csak emliieni is, hogym indezen hir 
alaptalan v o lt , ’s csak következő körülmény hozá létre : Miután a’ 
Seraskier basa nem rég  lovas rendőrséget létesíte Konstantinápoly
ban, ’s m eggyőződött, hogy az sokkal czélirányosb a’ rendfentar- 
tá s ra , mint a’ ré g i , megparancsolta , hogy e’ rendőrségek a’ nem 
rég  ottan történt rablások miatt Galatára ’s Perára is terjesztesse
nek ki, ’s azért e’ félelem-gerjesztő lovasok megpillantása , kik az 
utolsó napokban az utczákon jártak , mielőtt az emberek okát tud
hatták volna, méltán adhatott arra alkalmat, mintha valami összees
küvés födöztetett volna föl. Egyébiránt nem tagadhatni, hogy ezen 
4 — 6 főbül álló őrcsapatok puskásán éjjel nappal lovagolva az u t
czákon, igen kellemetlen látványt nyújtanak, ’s majd oily tekinte
tű , mintha e’ város ostrom zár alatt volna. Legszorosabb tudakozó
dás után azonban m eggyőződtem , hogy e’ rendszabály nem jelent 
mást, ’s nem is czéloz semmi egyébre, mint a’ jó rendfentartásra, ’s 
ezentúl még másra is, mi term észetesen az ozmánok polgárisodásbeli 
haladásának nem épen nagy tanujele, t. i. arra, hogy a’ török asszonyok 
a’ frankok boltjaitól távol tartassanak. E ’ kötelességöket az őrcsapa
tok igen pontosan teljesitik , ’s most Perában egy asszonyság sárga 
papucsban szintolly ritkaság, mint előbb ritkaság volt kimenni a’ nélkül, 
hogy egész falka sárga papucsos asszonnyal ne találkozzék az em 
ber szemközt. De bármi nagy nyugalom uralkodik a’ főváros
b a n , a’ tartományról ugyanazt nem mondhatni. íg y  Mitylene sziget 
a’ n em ré g  onnan jött hireknéffogva, komoly zavargások láthelye va
ja , mellyeket magok a’ törökök az által okoztak, hogy a’ görög if
júság közt matrózokat fogdoztak. Ugyan is eddig a’ nem török alatt- 
valóji a’ török birodalomnak mentve voltak a’ katonai szolgálattól, 
’s e’ m entességért bizonyos fejadót fizettek, azon görögöket kive- 
vén , kik önszántukból tengeri szolgálatra adták magukat. Minthogy 
azonban a’ népség-ritkulás miatt az ezredek ujonczállí'tásakor sok ne
hézségre bukkantak, a’ szultán elhatározta a’ tengeri hadat egészen 
görög legénységgel tölteni meg, v. pótolni ki. Sőt azt mondják, min 
azonban én kétkedem , hogy m ég a’ sorkatonaság számára is szán
dékozik görögöket és örm ényeket fogdostatni. E ’ határozat követ
keztében parancs m ent, hogy Mitylenén minden görög családbeli 
három fiúból kettő, vagy kettőből egy, katonának fogassék. Mihelyt 
azonban e’ parancsot végrehajtani akarák, az ifjú görögök elhagyákt 
honjokat, s’ a’ hegységbe vonultak, honnan Görögországba siettek 
’s mivel az átköltözést gátiák, nyugtatanságok ütöttek ki, ’s vé
rengzésre fakadtak. Hasonló dolgok történtek Cyprusban is. —-

Konstantinápolyból aug. bőikről írják; Roussin admiral, a’ 
franczia kir. követ, aug. 2 0 kán udvarlott a’ szultánnál, a’ franczia ki
rály értesítő levelét, Orleans herczeg megházasodtáról átadás végett. 
Ez alkalommal szerencséje volt a’ követnek tudatni a’ szultánnal, 
hogy egy porczellán edényt hoza, mellyet a’ király viszonzásul a’ 
pergamusi hires edénynyel neki telt ajándékért külde, ’s egyszers
mind számos föld-abroszokat az ottoman tengerészet használatira. A’ 
franczia király barátságának ez újabb tanujeléí a’ szultán legnagyobb 
elism eréssel fogadá.

A ’ szultán m egparancsolá, hogy török mérnökök a’ főváros 
alaptervét vennék föl, melly szerint helyabrosza készíttetnék ’s adat
nék ki valamennyi kerület ’s utcza névjegyzékével- —

E L E G Y H I R.
Durocher fiatal franczia utazó, Olaszországban saját költsé

gin régiségek után ásatván, Virgilnek egészen  ép márványszobra 
birtokába juta; melly a’ romai szobrászat első remekműveihez soroz
ható. A’ talapzatba vésett „Virgil“ név minden támadható kétséget 
megsemmít. Igen nevezetes még azon körülm ény, hogy Virgil i- 
gen hasonlít a’ hires Talmahoz.
G A B O N A Á R  : September I 2cn Tiszta búza CG 2 / 8  — 60- Kétszeres 53 1 / 3 . 

R ozs 38 2 / 8  —  36- —  34 2/3- Árpa 2Ü 2 /3  —  25 1/8- Zab i s  2 / 3  — 17 l /S  — 
1G- Köles 40-

P É N Z K E R E T :  Becs, sept. 9k.cn. 5 pCtcs stat. köt. 105 l / i ;  4 pCtcs 100 9 /i6  >
3 pCtcs 79 1/2 ; 1820iki 100 Kos kölcsön 229- 

D U N A  VÍ Z  Á L L Á S :  sept. lOiiikéu: 9' 11" 0 '"  Ilkán 10' 7 " O'" 12kén 10' 
9" 0'". lSKáii 10' 8" 0'"-

Clifton építész léghajót készíte, melly óránként 5 0 — 8 0  
angol mérföldet halad, ’s találmányával háborúban használatra az 
angol kormányt megkinálá. A’ léghajó igen szép, Greennek Nassau 
nevű hajójánál nagyobb ’s i 200  font sterlingbe került.

A’ királyné sept. 2 2 én szándékozik a’brightoni palotába köl
tözni, mellynek fölkészítésén 200  em ber dolgozik.

F R A N C Z I A O K S Z  Á G.
Párisi lapok szerint aug. 3 i rö l  a’ hadszállitványt Constanti

ne ellen eg y , aug. 29én tartott, ministeri tanács végkép elhatároz
ta. A’ Tem ps szerint Orleans hg fogja e’ küldeményhad parancsnoksá
gát elvállalni, ’s e’ végett Compiegneböl sietve Parisba is hivatott. 
Azonban a’ Moniteur szerint aug. 3 Írö l, Orleans hg, ki 29én P a
risba jö ttv a la , más napon Compiegnebe ismét visszatért. — A’ fran
czia sereg elhelyzése általányos nézetéből kitetszik, hogy Parisban 
1 2  gyalog és 2  lovas ezred , 4  telep pattantyusság, ’s 5 zászlóalj 
.aggkatona (veterán) fekszik. Ezekhez járul m ég a’ rendőrség , a’ 
hatóságőrség, az árkászok ’s oltók. Az első katonai osztály többi 
részében efölött fekszik még 12  gyalog és lovas é» egy pattantyús 
ezred. Toulonból aug. 24rö l jelentik, hogy „Cilim ére“ é s ,,Tarta
re“ gőzhajók , és „Diligente“ corvette hirtelen valamelly titkos m eg
bízásra küldettek. „Cerberus“ gőzesolnak , melly Rónába aug. 20án 
indult e l,  ott csak néhány óráig m ulatott, ’s 24én ismét visszatért 
Toulonba. E ' gőzhajó, ’s a’ „S tyx“ parancsot vettek , hogy az első 
intésre ismét készek legyenek valamelly sürgetős megbízatásra ki
juthatni. Az afrikai ügyek nem legjobb lábon állnak. —•

Toulonba aug. 27kén parancs jö tt két hajó készen tartatása 
végett két ezred (összeleg 4ezer katona) Rónába költöztetésére. Al- 
gierból 24kérül hir érkezett Abdelkadernek 1 2 — 1 3 0 0 0  emberrel 
Miliaria mellett v ratlan megjelentéről, kihez rögtön franczia ügyvi
selők sie ttek , több kérdésalatti pont eligazítására, többek közt biz
tosak kineveztetése is szükségesnek látszék a’ határvonalok elin
tézésire , mellyek kétessége ’s bizonytalansága sok rablásra nyújt 
alkalmat.

Rónából aug. 2 ! rő ljö t t  levelek szerint az alkudozások Ach- 
met beyjel csakugyan annyira haladtak volt m ár, hogy Dainrémont 
tábornok Guelmát elhagyta, vele szem élyesen szólandó , e ’ mellett 
mindazáltal a’ táborozási készüle eket tovább folytatta. Achmet azonban 
olly iígy^viselőket külde Guelmába, kik inkább kémek valának, rnintal- 
kudozók, előbb Constantineban azt hitték, hogy a’ francziák 30ezeren  
vonulnak e’ város ellen ; midőn azonban ügyviselőji által Achmet 
megtudá, hogy a’ francziák csak 5 0 0 0 en  vannak, dölyfössé lön ’s 
azt 1 3 ilványította , hogy előbb nem alkudozik, míg a’ francziák az 
egész tartományt el nem hagyandják, ’s erre az alkudozások fél
ben szakadtak. —

Decazes herczegnek a’ pairkamra nagy előadójának (referen
darius) ÍJordeauxban jelenlétekor auguszt 2 2 én zajos charivarit csi
náltak. Minthogy a’ népcsoport a’ rendőrség többszörös felszólítá
sára szét nem akara oszlani, lovasságnak kelle közbejőni. Számos 
személy m egsebesittetett, mások pedig elfogatlak. 24én  a’ herczeg 
a’ főtanács elnöke választása alkalmával 2  szózattal átesett. —

Nemrég Lyonban P. K áro ly , szép ’s okos Í3 év es  fiú du 
Change téren vásárolván, vállát erősen megültetni érzé , ’s midőn 
visszatekinte, két lisztes öltözetű ur erősitő itallal kinálá meg ő t ; a’ 
gyermek az ajánlatot elfogadá, azonban ivás után azonnal mély álomba 
szenderült. Fölébredtekor egészen ism éretlen szobában ágyon szem 
lélte m agát; felső teste ’s karja \ assajtóba vala szorítva, ’s az em 
lített két ur érlüktetéseire figyelve ’s Írva mellette ült. Panaszira 
biztatással válaszolának, ’s végre fölereszték kínos fektébül, ’s egy 
más nagyobb terem be vezeték, hol sok szűk ágyat ’s bennük so 
vány, sápadt, félholt gyermekeket lá ta , elferdült arezokkaí feküd
ni. Távozván a’ két ur , Károly két m ég egészséges fiúval szökés
tervet koholt, mellyet este a’ kertfalon át szerencsésen véghez vi- 
vének a’ m erész kis kalandorok, ’s kiki futva kérésé szüleji házát. 
Károly másnap reggel szerencsésen szüleihez is éi'kezék, ’s hallá tő
lük, hogy ugyanazon nap, mellyen ő olly rejtélyesen eltűnt, egy 
idegen férfi levelet hoza szüleinek, őket gyermekük sorsa iránt 
megnyugtatni szándéklót. A ’ lyoni rendőrség élénken vizsgálódik, de 
mindeddig sem lelheté m eg a’ titok kulcsát. Igen valószínű mindaz
által, hogy ama’ férfiak valamelly sebészi vagy orvosi vizsgálatra 
akarák őt használni. —

Mahnaisonban, közel Josephine császárnő emlékihez, becses 
fábul készült szekrénykét leiének, m elly , mint látszik, 1814ben 
került oda. Renne Napoleon által sajátkezüleg Írott levelekre talál
ta k , ’s Bonaparte tábornok arczképét, olaszországi táboroztakor 
viselt egyenruhában.

Paris egyik végén ocsmány pusztaság áll, melíyböl egy mű
vész két kertel készít; ’s azok egyikében télen minden virágozni 
íog , a másikban pedig nyáron minden megfagyni.

0  L A S Z O l l S Z Á  G.
Az augsburgí Abendzeitung egy czikkében az mondatik, hogy 

o' szerkesztés valamelly magas rangú utazótól tudósítást vett a’ Pa- 
iermoban történt dolgokról, melly szerint nem igaz mind az, mit 
az Alig. Ztg. levelezés utján onnan elhireszlett. Névszerinl nem va
ló, hogy gyermekek nyársra huzattak, em berhúst eltek, asszonyok 
és lyányok m egszeplősítlettek, vagy emlőjeik levágattak, ’s kutyák
nak vette ttek ; valamint az sein való , hogy palotákat kirablottak 
vagy fölgyujlollak. — De az való, hogy a’ nép többrendii kicsap
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M A G Y A R -  és É R D É L  Y O  R S Z Á G .
(í es. ’s ap. kir. fölsége a’ szathmári káptalannál Schlachta 

Márton éneklő kanonokot olvasóvá; Linczi József órkanonokotének
lővé, Bodó Mihálj székesegyházi esperest órkanönokká ; Oberma- 
yer Andor iskolás kanonokot székesegyházi esperessé , ’s helyébe 
Lázár János bélteki lelkészt; Kotró Pál szeniirástanitót ugocsai e s
peressé; a’ győri káptalannál: Sütő József székesegyházi esperest 
őrkanonokká; Hohenegger Lőrinez sopronyi esperest sz. alberti 
préposttá; a’ váczi káptalannál: Toppler György éneklő kanonokot 
olvasóvá; Balogh István székesegyházi esperest éneklővé; Cseh 
Andrást székesegyházi esperessé ; Seress Pált pesti esperessé ; ’s 
ez utóbbit egyszersmind és Medgyessy János püspöki titoknokot, 
és Szarvas Ferenez nagykátai lelkészt, püspökasztali kanonokká; 
Mericray Antal hódinező - vásárhelyi lelkészt jánosi, ’s Katona János 
bujáki lelkészt tiszti., kanonokokká ; Beöthy Sándor kir. ügyigazgatót 
pedig a’ m. k. udv. Kanczellariához előadó tanácsossá nevezni mél- 
tóztatott.

Brassó sz. kir. város és kerület f. észt. apr. 8án tisztválasz
tást tartván, szótöbbség által következő uj tagokat nyert: Trau- 
schenfels György városi ’s kerületi főbíró lett; Wenczel József ke
rületi biró ; Tartlcr Lukács kerületi albiró ; Graf József városkapi
tány ; ’s Barbenius György népszónok; Sepsi sz. Györgyben pedig 
főbíró Nagy István; kik fels. helyen e’ hivatalaikban inegerósíttettek.

Maria Dorothea, nádorunk ő cs. kir. főhgsége fens, hitvesei, 
h. 9énl délutáni 4  órakor, Sándor fhggel a’ budai városi assionykór- 
házat látogatásával szerencséltetni kegyeskedvén, annak minden osz
tályát bejárá ’s vigasztaló szavakat intéző a’ betegekhez.

F i u m e ,  sept. 2án. Martinschizzai veszteglő intézetünk végre 
tökéletesen elkészülhetend, mivel ő cs. kir. fölsége a’ még hiányzó 
épületrészre ’s csatornatisztitásra a’ szükséges pénzmennyiséget már 
helybenhagyó. Tekintetbe vevén az épület czélszerü rendezetét ’s 
tiszta vizű csatornáit, mellyekben a’ keleti gyapjú mosatása megy vég
h ez, valóban nagyítás nélkül mondhatjuk, hogy e’ sajátnemü hazai 
intézetünk bátran mérkőzhetik bármelly külföldivel, ha a’ legezél- 
czerűbbek közé tartoznék is az.

Hazánk ’s a’ testvér Erdély bányavárosi folyvást örömünnep
eket üllőitek e’ nyáron. Ugyanis Lobkovitz Longin hg, ujonan ne
vezett pénz- ’s bányaosztályi cs. kir. közöns. udv. kamrai elnök, 
meglátogatván a’ bányákat, mindenütt köz lelkesülettel fogadtaték, 
mint ollyan, kinek neve mór 2 0 0  év óta híres a’ hazai bányászat 
évkönyveiben. Már általányosan hiszik, hogy uj bányász törvény- 
könyv kiadása, a’ már javítást kívánó Miksa császár féle helyett, a’ 
hazai bányászatnak tágabb kört nyitván, magas fénypontra emelen- 
di azt. —

A ’ belvárosi Ráczutczóban létező „Kisdedóvó Intézet“ f. h. 
13án délutáni 3  órakor nyilványos próbatétet tartván, a’ növendékek 
gyönge korukhoz mért tanulmányokban tanitójok dicséretére szépen 
kitünteték magokat, ’s a’ komolyabb tárgyakat vidor katonásdijáték
kal rekeszték a’ kis figyermekek.

Gerzon Antal Bustyaházára sószállitás - hivatali Írnokká ne
vezte által, a’ bocskoi hasonló hivatal megürült.

Változások a’ cs. kir. hadseregnél: Berger János b. altábornagy 
’s katonaparancsnok Tirolban, temesvári várparancsnok lett; ’s Leinin
gen - Westerburg August gr. altábornagy’s katonaparancsnok Laibach
ban, tyroli katonaparancsnok; Koudelka József b. altábornagy pedig 
laibachi katonaparancsnok; végre Ceecopieri Ferdinand gr. altábornagy 
Söldenhofen 23 sz. gyalogezred tulajdonosa. Előléptettek: altábornagy - 
gyá: Hrabovszky János b. vezérőrnagy ; ezredesekből vezérőrnagyokká: 
Gyulai Ferenez gr. Hessen - Homburg 19 sz. gyal. ezredből; Baumann 
János, Palombini 36 sz. gyal. ezr.; ’s Sterpin János, Ferenez fhg 2sz. 
vasas ezr.; a’ modenai udvarnál, hivatala megtartásával. Alezredesekből 
ezredesekké: \ \  alper Mátyás a’ 2 sz. tábori pattantyús ezredtől az 1 szá
múhoz; ’s Reiche Vilmos a* fő szállásmesteri kartól, ugyanott. Alezred
essé: Kempen József őrnagy, a’ 2 sz. tábori pattantyús ezredből, az 
ezredben. Őrnagyokká kapitányokból: Tham József Trapp b. 25 sz. gya
log ezredből, Rothkirch gr. 12 sz. gyal. ezredhez; Haradauer Károly, 
Kothkirch gr. 12 sz. gyal. ezr; Trapp b. 25 sz. gyal. ezredhez; Tempis 
Lajos, Mayer b. 45 sz. gyal. ezr. az ezredben; ’s Axter Ferenez, a’ 
bombalövész-testtől a’ 2 sz. tábori pattantyusezredhez. Ramberg György, 
számfölötti ezredes Trapp b. 25 sz. gyal. ezrednél, Palombini 36 sz. 
gyal. ezred parancsnoka lett; ’s Braunhofer János, őrnagy Trapp b. 25 sz. 
gyal. ezrednél, Negroni gránátos zászlóalj parancsnoka ; Hübsch József, 
őrnagy Mayer b. 45 sz. gyal. ezrednél pedig, Wengerszky gránátos 
zászlóalj parancsnoka. Nyugalmaztattak, következő kapitányok: Klein 
Károly, Nassau hg 29 sz. gyal. ezr.; Sivkovich József, az ottochani 
2 sz. gyalog határőrezredből; Habianecz Lukács, a’ varasdi sz. György 
6 sz. gyal. határőrezr.; Reya Vincze, Schneller 5 sz. könnyülovas ezr.; 
llasko Mihály, a’ 2dik várőr- zászlóaljtól; Zoczek Károly, határőri alé- 
pitész-igazgató Tótországban; és Sambson Antal, határőri alépitész- 
igazgató a’ bánság- varasd- károly városi egyesült határvonalon, mind

őrnagyi ranggal; végre Helbich Fridrik kapitányhadnagy a’ temesvári 
őrpattantyus kerületben, őrnagyi ranggal ’s kapitány - nyugpénzzel. De 
Beszt Szaniszló nyugalmazott ezredes, a’ megőrült Erzsébet Teréziái 
alapitványhelyre jutott. Splényi Mihály, székely huszárok 11 sz. ezre
dénél első kapitány, szolgálatból kilépe őrnagyi ranggal. Külföldi ren
deket ’s viselhetésükre engedőimet kaptak: Odelga József altábornagy, 
a’ Lueca hgségi iső osztályú sz. György rendet; Mensdorll - Pouilly 
gr., Miklós czár 9 sz. huszár ezr. kapitány, ’s Mensdorll-Pouilly Ar
thur gr., Szász - Coburg-Gotha hg 1 sz. dzsidás ezr. kapitány, a’Szász- 
Erneszt hgi házrend kiskeresztjét; Minarelli József, István fhg 58 sz. 
gyal. ezr. kapitány; Pillér István, Ferenez Károly főiig 52 sz. gyal. ezr. 
főhadnagy, ’s Mőraus Károly Lucca hg 24 sz. gyal. ezr. alhadnagy, a’ 
Lucca hifi másodosztályú katonai sz. Györg-yrendet.

O L A H 0  R S Z A G.
Az Allgem. Ztg. bécsi levelezője következőt ir: „A’ vizá- 

rodások Oláhországban fölszámithatlan károkat okoztak; mondják, 
ez alkalommal több száz ember élete is elveszett. Hat héti szaka
datlan, —  minden növénységre fölötte káros — esős időjárás okozá 
e ’nagy szerencsétlenséget, meílynek szomorú nyomait a’legközelebbi 
éyek nehezentörlendik el.“ —

P O R T U G Á L I A .
Lissabonbul Espoir gőzössel jött ’s m. h. 23aig terjedő hí

rek szerint igen komoly kövelkezményektül lehete tartani, ha azon 
fölszólitás, mellyet az ottani clubbok a’ néphez intéztek, nem üres 
szódagály, nem puszta rémíteni akarás. A’ fölszólitás, mellyet é j 
ikén bocsátottak közre, így hangzik : „Portugálok! Azon pillanat
ban, midőn képviselőitek az alkotmány vizsgálatát bevégzendők va
lónak , miután már az eddigi újítások is enyhiték előbbi szenvedé- 
sinket: halált és veszedelmet kiáltozának ellenünk olly férfiak, ki
ket a’ nemzet tisztelettel és gazdagsággal halmozott. A’ nemzeti be
csületet lábbal lapodva, föltüzék a’ pártütés zászlóját, ’s idegen a- 
rany által megvesztegetve, elhatározók a’ portugál nevet kiirtani. Ez 
elvetemültek, Belemben m eggyőzetve, hol idegen szuronyok he
gyével ajánlottak szabadságot, e’ kóborok, kiknek mi olly nagylel
k ű ig  megbocsátottunk, —  javíthatatlanok, bosszuvágyók, hálátlanok 
a’ nép iránt, melly őket elfogadó; romlásra akarják juttatni Portugáliát, 
gyalázatos hírvágyuk kieiégithetése végett. Ők, kikiáltók a’ chartát’s 
megrablák a’ lakosokat, ők minden szent, minden tiszteletre méltó in
tézetet megtámodtak, ’s most még a’ fővároshoz is merészek kö- 
zelítni! Portugálok! Szabadságokat veszély fenyegeti. Vannak fegy vé
reitek , erősek vagytok, ’s hévv> 1 csüggtök nemzetiségieken. Sőt 
többetek van, van bátorságok ’s önáldozási elszántságok , mint 
polgárokhoz illik. Sa da Bandeira visconde, e'buzgó hazafi. e’ lu- 
sitán Scaevola, 3 0 0 0  szabad férfiúnak vezére, kik mindent készek 
föláldozni a’ közjóért. Nektek 19 zaszlóalj gyalogságtok van a’ nem
zetőrségből ’s 4  zászlóalj vadásztok, mi két ezer hr.rczost tesz; 
7 0 0  bajnoki városőrséget Caesar de Vasconeellos vezérel, ki két nap 
múlva 2 0 0 0  férfiút számláland soraiban ; 0 0 0  tengerész katona pe
dig a’ fegyvertári zászlóaljakkal egyesülend. Számolhatunk e’ fölött 
az őrség pattantyusságára, a’ tanuló és paco de areosi, alunordai 
’s más szomszéd helységbeli zászlóaljakra; végre részünkön van a’ 
nemzeti gyűlés is. A’ pártütőknek csak néhány sorkatonája van, kik 
magokat elhagyák csábítói, ’s kik nekünk törvényt nem szabhatnak. 
—  Portugálok fegyverre ! Kiirtó háború azok ellen , kik bátorkod
nának lelkességünket elfojtani akarni, ’s nekünk alkudozást vagy 
kibékülést ajánlani. Lehetlen kibékülnünk olly nyomorultakkal, kik 
csak gyilkosságot, rablást és erőszakoskodást lihegnek. Tegyük  
köielességükké a’ győzelem törvényét, vagy haljunk meg dicsőség
gel a’ csatatéren; olly sors, mellyet ezerszer inkább választhatunk, 
mint az általuk nekünk szánt erőszakos halált. Utánozzuk a’ fran- 
cziák júliusi zendületét’s a’ párisi torlaszokat. —  Fegyverre ! Lesz
nek főnökeitek; egy hazafiu társaság őrködik fölöttetek. Kézműve
sek , Lissabon lakosi! háború életre és halálra a’ fölfalósdiságnak 
(Devorismo) , ’s ha orgyilkos janitsárai közelitni fognak falainkhoz: 
váljanak hamuvá az ő palotáik , mint a’ párisi érsek pompás lakhe
lye! A’ fegy vertárak telvék égékeny anyagokkal. .Semmiben sem lát- 
andunk szükséget. Portugálok! ti legyőzenditek a’ nemzeti javakté- 
kozlóit, a’ kölcsönvevések és kárpótlások féríiait, egy falka harami
át és tébolyodtat, kik az árjegyzék eltörlesztését ’s gyáraitok pusz
tulását kikiáltják. Védjétek függetlenségieket ’s szabadságlokat! Mu
tassátok meg az egész világnak, hogy ti IV Álphons és 1 dón Juan 
portugálokra méltók vagytok. Fegyverre! Csaiára! Győzelemre! 
Csináljatok magatoknak fegyvert mindenbül, a’ mit találtok. Gyilok, 
kés, bot, kő, mind eszközül szolgáljon az ellenségen diadalmaskod
ni; ’s ha a’ kormánynak valamelly tisztje rettegtető vagy zűrzava
ros lármát ütne: nyomon áldozatul essék, ’s szolgáljon teste torla
szul. —  Portugálok J- A’ mérséklet időszaka elmúlt. Szabadság vagy 
halál! (Következnek az aláírások.) E’ fölszólitást 22kén a’ Nációnál-



ial együtt nagy mennyiségben osztogaták, ’s az utczaszögleteker,sőt 
a’ cortesi gyülterem karzatain is föltapaszták. Több cortestag palás- 
tolatlanul nyilatkoztatá, hogy a’ benne kimondott érzelmekkel eg é 
szen egyezik, hozzá tevén, mikép nem látnak czélszerübbet, mint 
megrohanni az angolokat, kik aranyaik által, az alkotmány ellen- 
sémt munkálkodásra serkenték. A’ nép a’ karzaton, melly szinte a’ 
fulladásig tömve volt, hangosan nyilatkoztatá ez iránti tetszését. Gor- 
jao kikelt az indítvány ellen ’s odahagyá az ülést. Távoztakor még 
hallá a’ fenyegetőzést, hogy ámbár nincs is háza, mellyet feje fö
lött hamuvá égessenek, —  de van elég vastag teste, mellybe bizto
san döfhetni gyilkot. —  Wy jelenetek méltán nagy aggodalmat éb
resztenek a’ Lissabonban tartózkodó angolokban. Ost Beob.

S P A N Y 0  U )  R S Z Á G.
A’ cortesgyülés m. h. 2öikán is még folyvást az egyházja^ 

vitási törvények fölött vitázott, mintha az ország javára semmi sür- 
getősb tenni való nem volna. A’ mostani cortes, úgymond a’ j. des 
Débats, épen úgy cselekszik, mint hajdan a’ cadixi cortes, melly ha
szontalan szóvilákkal foglalatoskodék a’ közben, inig Napoleon Spa
nyolországot meghóditá. E’ féríiak is , kik mindnyájan az 1812iki 
iskola lanitványi, azt gondolják, hogy minden mentve, ha az ehek  
és állítmányok ki vannak víva, ’s ennélfogva cselekvésről, ’s az elmélet 
gyakorlati alkalmazásárul nem igen godoskodnak. ügy  látszik addig 
folytatják elmefuttatásaikat, míg végre d. Carlos Eoncarralba (Ma
dridiul 1 órányi falu) érkezend. —  Valóban semmit nem tesz a’ 
cortes, mi akár a’ háborúnak kedvező végét siettetné, akár a’ ka
tonai féktelenségeket gátolná. Csak néha hozatik szóba a’ political vi
szony, ’s ekkor is csupán indulatos kifakadás mind az, mi a’ fö lé
lesztett tárgyra nézve történik. így  a’ Sőiki cortesülésben több kö
vet annyira kíméletlenül nyilatkozók a’ franczia kormány ellen, hogy 
a’ fr. követ sérelme iránt panaszt tön az igazgató királynénál, ’s az 
olly cortes föloszlatását kérte, melly naprul napra nagyobb felelős
séget von a’ királynéra egész Europa előtt. A ’ királyné azonban, 
állítólag, hidegen igy válaszolt neki: ,,A ’ kettő közül, követ u r , 
vagy kérje ki útleveleit, vagy állítsa ide a’ 100  ezer embert, mit 
Ön nekem nagybátyám nevében ígért.“ —  Madridbul S9rül jött hí
rek szerint e’ napon nagy forrongás volt a’ fővárosban.

Pamplonában folyvást tart a’ zenebona. M. h. 29ikénkét kö
vetet külde az ujonan fölállított hatóság Pauba, az itt tartózkodó 
gazdag navarrai birtokosnak don Jose Vidortenek meghívása végett, 
hogy hazatérvén, a’ juntának fővezetését átvegye. Pauból Saragos- 
sába menend a’ két követ, az itteni hatóságokkal értekezendő, egész  
éjszaki Spanyolországnak egy középponti junta alatt függetlenül köz
pontosítása végett. Minden tartományi városhoz intéztek hasonló 
czélbul ügyviselőket, ’s fölszólitást: i )  hogy időközileg csupán a’ 
navarrai junta felsőbbségét ismerjék el, mig majd Barcelonában egy  
középponti junta fog állíttatni; 2) a’ királyné csapatinak, mellyeknek ve
zérei magokat a’ juntának alá nem vetették, semmiféle élelmet ’s 
egyéb hadi szert ne szolgáltassanak; 3) halásszák el a’ cortesgyülési 
tagok megválasztását, minthogy a’ junta sem az ezt összehívó kor
mányt, sem ama’ törvényeket, mellyek szerint az összehívás tör
ténik, el nem ismeri. —  Burgosi levél szerint a’ föld népe nem i- 
gen törődik már a’ királyné jövendőjével, ’s önmagát ügyekszik füg
getlenné tenni. A’ lázongásnak e’ szelleme Asturiaban ’s Galicia e- 
gész partvidékin elterjedt már. —  A’ pamplonai első zűrzavar al
kalmával Mendivil ezredest is megölték a’ féktelenkedő katonák , 
saját családja körében.

Buerens christinoi tábornok megveretése Herreranál m. h. 
25ikén magános levelek tudósítása szerint is csakugyan valósul, mit 
azonban épen nem csudálhídni olly hadseregnél, mellyet iszonyú 
hőségben tett három napi utazás, ’s élelemhiány egész a’ lankadt- 
ságig elgyengített, ’s mellyet a’ carlosiak csapalja számra nézve is 
mintegy 4  ezerrel fölmult. A’ carlosiak részérül Manolin és Quilez 
hires parancsnok veszélyesen megsebesült, ’s ez utóbbi legújabb hírek 
szerint annak következtében mégis halt. A’ carlosiak megtarták egyéb
iránt még 29én is ütközet utáni állásukat. Buerens osztályának ma- 
radéki Oraa csapatival egyesittettek, ki ismét visszatért Darocába, 
honnan már előbb kiindult.

Seoane tábornok igen szilárd hangú ellenfölhivást intéze az 
őt párviadalra szólított tisztekhez. 0 , úgymond, félre téve tábornok- 
ságát és követiségét, mint ember áll e lő , ’s mondott szavait egyál
talán vissza nem véve, mindenkivel szembe áll, ki magát megsér- 
tettnek véli. Egyébiránt át fogják látni, úgymond, hogy ő mint lel
kes ember, csak lelkes emberekkel mérközhetik, minthogy pedig ők, 
(a’ tisztek) elhagyván az ellenség előtt zászlóikat, ez által minden 
érzést ’s becsületei elesküdtek : előbb még meg kell tisztulniok a’ 
háború tűzkeresztségében. Azután majd keményebb leczkéket is fog 
nekik tartani. Kik pedig azt nem cselekedték : azoknak nem teszi 
ezt kötelességükül, hanem a’ napnak ’s éjnek minden órájában nyitva 
s rendelkezésökre áll háza. —  E’ feleselésnek csakugyan párviada

lok leltek következési. Seoane három őrtiszttel verekedett meg, kik 
közül kettőt ágyon lőtt, a’ harmadikat pedig veszélyesen megsebe
sítő ; ő maga csak igen könnyű sebet kapott.

A lJiario de Sevilla szerint aug. 21rü l, Tangerben (Marok
kóban) komoly rendbomlás uralkodik. A’ lakosok megtámodák Spa
nyol- s i1 raneziaország és Anglia ügyvivőinek házait, ’s ez utób
bit meg is ölték: amazok Ceutába menekedtek.

A’ brill hajóhad a’ spanyol partoknál utóbbi napokban tete
mes szaporodást nyert. Ezen erősités több pontra osztatott el.

A N G L I A .
A’ belgák királya ’s királynéja Windsor kastélyba érkezvén, 

ott most számos főstatustisztviselő ’s első rangú nemesség pontosul 
össze. Aug. 30ikán fényes lakomával akarámegt sztelni fens, rokonit 
a’ királyné. Hamsgateben, hol a’ belga fölségek partra szálltak, szá
mos ember tömeg várakozék rájuk a’ legfőbb körökbűl, órák g jár- 
tatva szemeiket s látcsőiket a’ tengersikon érkezendő gőzös után. 
A’ királyné, úgymond a’ Courier, föltünőleg jó színben vala, Leo
pold király komoly, mint mindenkor. Közhír szerint, e’ látogatás 
főczélja , udvarias szerencsekivánat palástja alatt, az ifjú királyné 
térjhez adatása. Windsorbul az özvegy királynét szándékozának meg
látogatni a magas vendégek Bushy Parkban. E’ föns. hölgy foly
vást erős köhögésben sinylik, mi okbul a' telet az egészséges!) st. 
Leonardban töltendi. Beteges állapotja daczára is, következőleg nyi
latkozik róla a M. Herald: „Talán nem köztudomású dolog , mi
szerint az özvegy királynék folyvást élnek a’ királyi nők majd minden 
jogaival. Hitvesül azonban nem veheti őket senki ,,a’ korona“ kü
lönös jóváhagyása nélkül, még pedig vagyonvesztési büntetés mel
lett. Blackstone szerint az özvegy királyné nem veszti el kir. mél
tóságát , ha alattvalóhoz megy is nőül , a’ pairnők ellenben meg
szűnnek azok lenni, ha polgári férjet válosztanak.

Mondják, a’ belgák királya ’s királynéja mindegy tíz napot 
fog Angliában mulatni, ’s ez idő alatt Claremontot a* király birtokát 
meglátogatni, Londont pedig alig. —  A’ sajtó folyvást gyanitgatá- 
sokkal foglalkozik a’ belgák királya megérkezése oka felöl. Uralkodó 
vélem ény, hogy a királyné férjválosztása e’ látogotás fő oka. A* 
Times, melly előbb igen kemény czikkeket küldöze, a’ Coburg csal
ádnak az angol belső ügyekbe avatkozása ellen , minek Leopold 
király kérdéses szándékát nevezi, hogy a’ királyné házasságába be
folyással legyen m ost, egy dicsérő czikkben Leopold királyról, a’ 
királyné férjválasztásáról egy szót sem em lit, ellenben reményű, 
mikép Leopold király Victoria királynénak azon tanácsot adandja, 
hogy sem egyik, sem másik párthoz nehajoljék. Említi azután, hogy 
Leopold királynak fogadtatása is Ramsgateben tanujele, a’ conser- 
valivek ügye jobb lábon állásának, mert Leopold királyt a’nép tisz
telő hallgatással fogadé, Wellington hget pedig kábító örömkiáltással 
’s conservativ tű zze l, mihelyt az Leopold király megüdvözlésére 
me§ije ênh A’ conservatívek azt hiszik, hogy Wellington hg által 
ismét kezökbe keríthetik a’ kormányt, minthogy a’ királyné Mel
bourne lordon kívül Wellington hget is megkérdezte, lóháton tegye 
é meg a’ szemlét vagy kocsiban ? —

A’ királyné a’ tél elején azonnal Londonba jövend a’ magasb 
osztályok közt természetesb előhaladást eszközleni az évszakokkal. 
Ugyanis rég időtül fogva Londonban husvétig keveset láthatni a’ma
gasb osztálybeliek közű , nyáron pedig alig lehete néhány nemest m e
zei jószágán találni. Semmi sem árthatott az ország közös készületei
nek inkább, mint az olly késő kezdete ’s késő vége az évszaknak Lon
donban. A’ királyné páholyt -bérié mind a’ két léli színházban, ’s az o- 
lasz dalszinházban is. Tudjuk, hogy a’ királyné, ki maga is jól játszik 
zongorán, lelkesült kedvelője a’ hangászatnak : több hangverseny a- 
datandik, millyen már a’.londoni palotában kétszer volt is; közben 
pedig nagyobbszerü ünnepélyeket tartanénak. Eddig a’ királyné vala
mennyi ebédre hívásit minden pártnézet nélkül intézte; átaljában az ifjú 
királynénak rendkivüli tapintatu és szokatlan finomságú bánásmódja van. 
így  például határozottan megparancsolta , hogy valamennyi hírlap , 
mind tory, mind whig, naponkint terjesztessék elibe. Igen szembe
tűnt , hogy ama’ mindkét hangversenykor a’ királyné, Kent hgné, 
’s több előkelő udvari asszonyság talabor ’s uszályos (Schleppe) kön
töst viselt. Mondják, ezen ó és alkalmatlan divat ismét föléled.

A’ pembrokei válaszlásrul következő furcsa jelenetet ir le 
több londoni lap. —  A’ pártok szemközt állának egymással jel
képi különzeteikkel, midőn Blacas, whig je lö lt, bátor tekintet
tel a’ szónokalkotványra lép ; azonban alig ért helyére, ’s ime —  
egy igen gyönyörű káposztatorzsa röpül szemébe. „Igen jól van , 
—  mondá , magát háboriitatni nem engedve, — e’ káposzíatorzsa 
szolgáljon bévezetésül. Angolok ! minket ’s titeket megvakítni törek
szenek, de illy káposztatorzsákkal azt nem eszközlendhetik, nem va- 
kilandják meg ezek jelölteiteket azon veszélyekben, mikkel daczol- 
nunk kell a’ ragadozó farkasok közt. Üssék ki bár egy szememet, 
vagy kettőt, vagy épen hármat, ’s még annál világosabban látan
dók e’ kiáltásnál: ,,a’ királyné ’s reform örökké!“ Mig a’ szónok e’ 
tüzes szavakat harsogó, egy nyers burgonya jő érintésbe árczával. 
,,E’ burgonya, —  folytató majd pityergő hangon lilacas, —  arra 
emlékeztet, hogy egy szomszéd ország lakossága csupán burgonyán 
leng. Szegény Irland ! örökké mostoha gyermeke maradsz é a’ há
rom országnak’s gyarmatinak ? Hazája O’Connellnek! mindig e’sót- 
lan ételre leendsz e kárhoztatva, mellyel egy szabadelmű jelöltet le
alázni akarnak?“ —  A’ szónok zsebkendőt von elő, azzal mély fo
hászát rejtendő, midőn egy iszonyú vörösrépa czirógalja meg orr- 
czimpóját. „Vörösrépa! —  mond nyugalmas tökélettel Blacas, — . 
tudom, ki akar bennünket vörösrépákkal dobálni. Ellenink baráti a- 
zok, kik nem akarnak nekünk szót engedni hazánk boldogságára; 
nekik e’ répákat, de nem nemes érzelmű jelölteknek.“ —  E’ beszéd 
folyama nem rósz sükerrel kecsegtete; ’s im egy kalapnyi nagysá
géi érett turógomolya hasitá keresztül a’ léget s baráti erős vonza
lommal simult a’ szónok arczához, annyira eltömvén száját ’s orrát, 
hogy majd megfuit. Lélekébersége azonban e’ fontos pillanatban 
sein hagyó el őt, ’s haragra lobbanva, két kézzel visszasujtá a’ lágy 
sajtot, ’* növekedő élénkséggel szóla: „Tehát számat akarjátok he
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zárni? Szóm megrendit benneteket ü g y é ?  Angol nép, figyelj e 
jelre! Ellenségid akarják, hogy minden alkalommal lágy légy , mint 
e? túró , mellyet magamról most tovább küldek. Ok arta akatnak 
tégedet bírni, hogy az ő jelöltjeiket válaszd, de ne engedj nekik, ha
nem válassz meg engemet, ki jól gondolkozom irántad. Ne gondolj 
semmit a káposztatorzsával, burgonyával, vörösrépával, sajttal, ’s 
engem tisztelj meg választásoddal.“ —  ’8  Pembroke csakugyan e’ 
jelöltet válosztá.

A’ dublini reformerek, O’Connell vezérlete alatt, Coburg- 
Gardensben, ó folsége trónra lépte, ’s a’ reformügy irlandi győzel
me ünneplésére, fényes lakomát szándékoznak tartani, minőnek még 
soha nem volt tanúja 0  Irland fővárosa. T. i. az e’ czélra építendő 
sátorban hatezer vendég fog elférhetni. —  Az ultraradical Sharman 
( rawford egy dublini lapban leveleket kezd közleni, annak bebizonyí
tásául, hogy O’Connell nagy engedékenysége a’ ministerség iránt 
a’politikával ellenkezik ’s Irlandra nézve káros következményű leend.

Mustapha Beschid bey török követ az angol udvarnál, most 
mulatsági utazáson Dublinban van, hol aug. 24én tiszteletére nagy 
seregszemle tartatott. A’ lordhelytartó marsali egyenruhában, ’s 
fényes tábornokkar kíséretében jelent m eg, ’s Ül álgyulövéssel üd- 
vözölteték. Mindjárt utána jőve Mustapha lteschid bey Mulgrave lóid 
négylovas hintájában. „Kék egyenruhája, úgymond a’ Dublin-Post, 
némelly tekintetben a’ britt pattantyusságéhoz hasonlít, ’s fején egy  
vörös közép forma födözetet viselt egy turbán és huszárcsákó közt. 
Hogy a’ követnek fogalma legyen azon lelkesülésrül, mellyel a’ britt 
sergek a’ szuronnyal harczba rohannak, e’ csatázásmódol kábító hurrah 
kiáltás közt mutalá a’ britt katonaság. A’ követ igen élénk érdeket 
tüntete ki e’ látványon, tes mozdulatai által. —

A’ M. Chroniclenek Írják Konstantinápolyból, hogy ott hire 
jár, mikép az orosz czár September folytában isméretlenül a’ török 
fővárosba szándékozik rándulni. Porlsmouthból aug. ÜOról költ levél 
tudósításokat hoz a’ nyugolafrikai pariokon állomásozó hajóhadról. 
A ’ Columbine (hajó) lioniba ment e l, (éjszaki Guineában, keletre a’ 
Nigeldellától, az Adoni folyó pariján) hogy a’ kereskedő hajókat 
a’ most ott uralkodó polgárháború alatt ótalmazza, melly a’ pálma
olaj ’s elefántcsont kereskedést igen gátolja’s háborgatja. A ’Caryb- 
dis egy háromárboczos hajót fogott el 4 8 7  rabszolgával.

Legközelebb számos irlandi, kik Éjszakamerikába köl
töztek, ismét visszatértek szegény hazájokba. Az Ujyorkban jelen
leg minden bevándorlóiul követelt fejpénz , ’s munka-hiányt maga 
ulán vont kereskedési fordulat okozá e’ rájok nézve igen sajnos lépést.

Palmerston lord köszönetiratot külde tivertoni választóihoz, 
inellyben a’ reformereknek „halárzott ’s biztos többséget“ tulajdonit 
az alsóházban.

Durham 1. beteg lévén, orvosi tanácsából Angliát Olasz-vagy 
déli Francziaországgal vállandja föl. Clauricarde marquist (Canning 
vejét) rebesgetik fenső körökben Durham utódjának a’ pétervári kö
vetségekben . Azon nyiladék , mellyen a’ Tunnelbe ömlött a’ viz, 
már be van tömve, mit több sajka agyag elsülyesztésivel eszközlének.

Napier kapitány, ki előbb a’ portugál királyné hajóhadát ve
zérlé, legközelebb Lissabonba vitorláza, állitólag némelly nyugpénz- 
tartozás követeléséért, jól értesültek szerint azonban inkább azért, 
hogy a’ kormány és Saldanha közli meghasonlást kiegyenlítse, mit 
bizton várhatni tőle, mert Saldanhára mindig nagy befolyással birt.

A’ betyárkodásiról híres Waterford marq. nincs többé. Ugyan
is Bergenben éjjel szokása szerint rakonczállankodván az utczákon, 
az éjőrt kődobásokkal boszantá, mire ez alabárdjával halálos sebet 
ejte fején, mellynek következtében meg is halt a’ ns marquis. Évi 
jövedelmét 7 0  ezer font sterlingre teszik.

A ’ Globe lefordítja a’ franczia lapok nem rég adott czikkét, 
azon pörrül, mellyel Hannovera királya Victoria királyné ellen a’ 
britt koronái gyémántok miatt indítani szándékozik. A’ ministeri lap 
azon végszóval rekeszti errüli tudósítását, mellyel Bursehell ur a’ 
„Vicar of vvakefield“ czimü regényben két fashionable asszonyság 
beszélgetését kiséró : „Fudge!“ —

A ’ M. Herald következő ismértelést k özö l: „Azon jel, mellynél 
fogvást a’ toryk nyilványos gyülekezetekben egymásra ismérnek, 
egy fehér nyakkendő; ki színes, vagy fekete nyakkötőt visel, radi- 
calnak, vagy whignek tekintetik. —

A’ londoni lapok fölszólitást közlenek aláírás végeit Welling
ton hg tiszteletére fölállítandó nemzeti emlékre. Az emlék föhíllitr'st 
e g y , Londonban a’ Waterlooi ütközet évnapján tartott gyűlés hatá
rozta el, ’s már nagy mennyiség van aláírva. Az aláirók közt van 
n’ hannoverai király 31 5 sterlinggel, a’ canterburyi érsek 1 0 5  font 
sterlinggel, a’ londoni püspök lO öltel, Rutland hg 31 ötéi, Buc- 
eleuch hg 262-^- fonttal, Palmerston lord 105 fonttal, egy vén káp
lár 1 font sterlinggel ’s a’ t. A’ ministeri Courier hasonló felszólítást 
közöl e ’ végre, mint egyéb lapok i s ,  minthogy illy nemzeti emlék 
ügyében minden pártszellemnek el kell némulni, ’s csak a’ hazának 
tett szolgálatokra tekinteni. •—

Angliában mint tudjuk, a’ törvényt senki sem magyarázhat
ja , hanem annak betüértelemben kell vétetnie; innen történik, hogy 
mivel az örökségi adó egy milliót meghaladó mennyiségekre nem 
terjed, a’ törvényjavaslat készitöji illy tetemes pénzhagyományok
ra nem gondolván, e’ feledek miatt azon tömérdek hagyománynak 
majd fele,m ellyet az elhunyt st. Albans hgné Mss. Burdettnek ki
tett, ezen adó alul kimarad. —  Aug. 29ikén Graham asszonyság 
léghajózást tett a’ bukerny ősiül szerencsétlenült Cocking Özvegye 
javára. A’ bevétel azonban nem nagy volt, mivel az idő nem ked

vezett, noha maga a' hajózás szerencsésen ütött ki. Graham asz- 
szony egyszersmind próbát tön két bukernyővel , mellyek közül 
egyik Garnerin mintája szerint, másika pedig Cockingé szerint ké
szült ’s a’ próba óhajtott sükerü volt mindkettővel. —

Az angol dalszínház többrendü részvényesei ’s bérlőjei e l
határozták magukat, hogy a’ legközelebbi két évben önkéntesen le- 
mondnak minden őket illető kamatról és osztalékról , csakhogy a’ 
színház pénzügye javuljon. —

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ journal des Débals így elmélkedik a’ constantinei szállit- 

ványhadról: „ A’ küldeményhad Constantine ellen van határozva. 
A ’ kormány, noha tiz hónap óta folyvást buzgón szorgalmazá ez elő
készületeket; még is a’ békét óhajtotta. A’ kormányság kibékülését 
örömest tette volna teljessé egy szerződés által Achmet beyjel. 
Francziaország becsülete az utolsó hadszállilvány rósz következé
se miatt nem szenvedhete csorbát, mivel azt, mint tudva van, nem
kedvező éghajlati viszonyok okozták, ’s azért véres elégtételre szük
ség sem vala. Francziaországnak nincs szüksége bebizonyítani, 
hogy katonái érnek annyit, mint Achmet bey emberei. Azért is 
mérsékleti szerep illett Francziaországhoz. Kz által a’ kormány a’ 
kamra óhajtásának is megfelelt, melly szerint a’ hadszállitványok 
rendszerét , mellyek közül egyik voná a’ másikát maga után , ’s 
melly Afrikából véres harczpályát csinál, hol Francziaország min
den nyereség nélkül, sok embert ’s pénzt áldoz föl ,  végre félben 
keile szakasztani. A’ kormány mindazon lépést megtette , mellyel 
az ország becsülete ’s érdekei engednek. M ost, midőn javaslatai 
elutasittattak, a’ kormány sem késik. A’ kormány mindazon eszközt 
el nem mulasztja, mellyek annak sükerél biztosíthatják. Achmet bey 
eleinte hajlónak mutatkozott a’ Francziaország által ebbe terjesztett 
föltéteket elfogadni; mivel az ő első javaslatai nem fogadtattak e l ,  
a’ mieinkhez állott. Elisinérle Francziaország fö lségét; m egegye
zett az adófizetésben, valamint abban is , hogy seregink addig tartsák 
guelmai állásukat, meddig nekünk tetszik. \ ilágos tehát, hogy e’szer
ződési javaslat által Francziaország minden joga és érdeke biztosít
va lett volna. Achmet bey azonban azon pillanatban változtatta meg 
szándékát, mellyben a’ szerződést alá kellett volna Írnia, ’s elmul- 
hatlan föltételül azt kívánta, hogy seregink Guelmát haladék nélkül 
hagyják el. A ’ szerződés tehát visszavételeit, ’s a’ kormány hábo
rúra készült. Úgy látszik, Achmet bey a’ Konstantinápolyból Tu- 
nisba szánt török hajóhad elindulta által nyert bátorságot. Hihető
leg e ’ hajóseregtől erősítést s fegyvert vár. A’ kormány azonban 
a’ Gallois és Lalande admiralok alatt egyesült hajóhadat küldé el 
azonnal, olly határzott parancscsal, hogy a’ török hajósereg vissza
térését minden haladék nélkül kívánják, és szükség esetén erősza
kosan is eszközöljék. A’ török hajóhad a’ Kapudan basa parancsi 
alatt, három liniahajóbul, három fregatból és hat corvetteböl áll.“ 
Szinte a* jour. des Débats szerint Damréinont tábornok, a’ franczia 
birtokok kormányzója Afrikában fogja, a’ constantinei szállitvány- 
had főparancsnokságát viselni. Fallée tábornok a’ pattantyusságot ve
zetn i, Caraman marq. pedig parancsi alatt állani. Fleury tábornok 
a’ mérnökségen parancsnokland.

Marseillei levél szerint, aug. 27rül, az alsóbb néposztályt 
folyvást félelmesen izgatja a’ mérgezési gyanú, mit a’ pusztító görcs- 
mirigy okoza. Aug. 2(Ján este fenyegető csoporlulás történt néhány 
büzterjesztő rakláda körül, ’s hihetőleg szánatos jelenetek követ
keztek volna, ha a’ rendőrség a’ ládákat föl nem nyittatja, mellyek- 
ben nein méreg, hanem romlott élelmiszerek találtattak. Erre a’ nép 
eloszlott ugyan, de még mindig gyanúval teljes a’ kormány iránt.

A’ Gazette de France szerint Portugáliában jelenleg nem k e- 
vésbbé érdekes drámát játszanak annál, mellynek gyors haladását Spa
nyolországban látjuk. Saldanha létesité azt,  mit Espartero meg- 
kisérte. Ez t. i. a’ lagranjai zendület következményit megsemmítni, ’s 
a’ kir rendszabályt helyreállitni törekvék ; Saldanha pedig, a’ Ne- 
cessidades palotai lázongásnak ellenmunkálva d. Pedro chartájával 
akarja fölcserélni a’ corlesi alkotmányt. Espartero Kristinát ’s Iza
bellát akará megmenteni a’ nép kezeiből, Saldanha pedig dona Mari
át ; ’s valamint ez nem hagyhatja el palotáját férjestül, úgy Izabel
la is fogolykép ül Madridban anyjoslul. Isszonyu helyzetük XVI La
joséhoz hasonlít a’ tuileriákban.

A ’ Jour, de Parisaug. 20ról ezt Írja: „Tunisból olly dolog- 
m i todósittatunk , mellyet szükségkép közlenünk kell a’ kormány
nyal, hogy figyelmét reá fordíthassa. A’ franczia ’s nápolyi consul, 
felejtve kötelességüket, nem elég szilárdul szegültek ellen a’ tuni- 
si bey kegyetlenségének , mellyet az egy szerencsétlen némberrel 
éreztete, ki kormányunk ótalmaért könyörge. Egy keresztyén hölgy 
ugyanis Islamra (török vallásra) tért; fia, ’s fivérei kivánatára azon
ban ismét a’ kath. egyház ölébe kívánt visszavétetni. A’ franczia consul 
ólaiméról biztósitá őt, mire a’ hölgy, muzulmán köntösét európaival 
váltván föl, mint nápolyi születés átadaték a’ nápolyi consulnak, ki 
ót rokonihoz küldé; azonban a’ bey elfogatá ő t, ’s halálra Ítélteié , 
nevetvén a’ consulok ellenmondásit, kik a’ constantinei veszteség  
óta semmi tekintettel nem bírnak a’ törökök előtt, mi igen káros 
következményű leendhet a’kereskedésre.

A’ Pantheon homlokzatát aug. 3án végre csakugyan leleple
zek, ’s ezrenkint tódula mindenfelől a’ nép, David annyira elhiresült 
dombormüveit csudálni.

Legújabb hir szerint a’ constatinei hadszállilványt nem Orle
ans, hanem Némours hg vezérlendi.
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Donnadieu tábornok, a’ cassaliószékhez intézett följebbvite- 

n kérelme félrevettetvén; aug. 24én  szállásán elfogaték,’s rendőrök 
által st. Pelagiebe viteték.

A’ piemonti Ferrand, kit Havreben szándéklott királygyilko
lás miatt bebörtönöztek, szabadon bocsáttaték, azon föltéttel, hogy 
Francziaorszógban magát többé ne láttassa.

Az ellenzés fejei aug. 25én tárták a’ választási biztosság ü- 
gyében első ideigleni gyűlésüket. A’ gyűlés Laffitte lakjában tartatott, 
mellyen a’ már többször említett felírás: A Jaques LafTitte la sous- 
cription nationale le 2 9  juillet 1 8 3 0 “ a’ belső homlokzaton már ol
vasható. Jelenvoltak Laffitte, Odílon Barrot, Clauzel marsai, Nicod, 
Arago, Lherbette követek, és Chatelain, a’ Courier Fram^ais, Bart, 
a’ Journal du Commerce, Chambolle, a’ Siécle, és Cauchois Lemai- 
re a’ Nouvelle Minerve szerkesztőji. A’ rég elvált Barrot és Laffitte 
egyesülése jelentő körülmény vala. Abban egyeztek m eg, hogy a’ 
biztosság végképi alkotását a’ legközelebbi napokban határozzák el, 
’s a’ végre a’ legkülönzőbb fajú férliakat hijják meg körlevelek á Ital, 
mint Lherminiért, Cremieuxt, a’ hires ügyvédet, Sai Horacet, elhunyta 
után első gazdasági - publicistái irót, Cemercier Nepomuk akadémi
kust, egyik szerkesztőjét a’ Constitutionnelnek , egyikét a’ National- 
nak, úgy hogy az egyesületben valamennyi osztály és vélemény kép
viselővel birjon. íVlihelyt a’ biztosság megalakul, a’ Nouvelle Mi
nerve állandó hivatala életbe lépend. —

Guerin Jules dr. a’ párisi Orlhopaedi Intézet igazgatója, nyer
te meg a’ tudományok kir. akadémiájától a’ lOezer franknyi nagy se
bészi jutalmat a’ még 1830ban kitűzött kérdés megfejtéséért a’ csont
rendszer éktelenségeít illető boncztani, physiologiai és pathologiai 
történetei miatt. Guerin munkája e’ tárgyrul 12  kötetből áll, és 
4 0 0  rézzel bir.

A’ párisi tud. Akadémia aug. 14ki ülésében Arago az aug. 
1 0 — 11 közti éjjel látott igen számos csillagtisztulásról (Stern
schnuppe) értekezék. Laugier ’s Bouvard uu. esti 11 óratol reg 
geli 3ig, 291  illy tisztulást számláltak, tehát minden órában mint
egy 73at. Arago idősb íia azonban 1 0  ’s 11 óra közt 15 perez 
alatt száznégyet számlált.

Conchotban Bar le Ducben aug. 15én a’ Napoleon ünnepel 
nyilványosan megüllték. A ’ háromszinü zászló felhuzaték, ’s a’ császár 
mellszobra virágokkal ékesíttelék. —

N É M E T O R S Z Á G .
Az Alig. és Vien. Ztung Münchenből hiteles kútfő után 

sept. 6ról írja, mikép Berchtesgadenből az napon érkezett tudó
sítások következtében a’ fejdelmi uraságokat ott világos halálveszély
ből menték meg igen szerencsésen. Midőn t. i. sept. 3án ő fölségök, 
a’ király ’s királyné az ausztriai özvegy császárnéval sétálni kocsiz
tak , Uamsautól nem messze egy erdei patak fölötti hídon megijed
tek a’ lovak ’s már a’ karfákat összetördösték, midőn a’ szolgálattevő 
huszár hirteleni lélekéberség ’s készséggel a’ köteleket elvágta, ’s 
igy minden veszélyt még elég idején eltávoztalolt.

Kereskedési tudósítások szerint a’ mezei gazdaságra nézve 
a’ folyvást tartó nedves időjárás már most is igen kedvetlen befolyást 
gyakorol. >Sok gabona-kalangya, névszerint a’ búza’s árpa, már csí
rázni sőt zöldülni kezd ; szintúgy sok takarmány is elromlott. A’ jó 
borszüreti remény is igen kezd hanyatlani; mert ámbár a’ szőlő jó
termést ígért, még is megérhetés miatt melegre van szüksége, ’s 
ez septemberben úgy látszik, el akar maradni. íg y  nagy része a’ 
gerezdeknek nem fog megérni, másik része pedig, melly még a’ 
rósz idő bejötté előtt zsendülni kezde, repedezni ’s rothadni. —

Ma^deburgban is kiütött már a’ györcsmirigy, leginkább éjjel 
szállja meg áldozatit, mi oda látszik mutatni, hogy este őrizkedni kell 
a’ sok evéstől. Slettinben, Königsbergben ’s Boroszlóban is megje
lent e’ hívatlan vendég; leginkább pedig Danzigban dühönge , hol 
8 0 0  beteg közül 5 0 0  lön áldozatja.

Berlinben sept. 4én és 5 én a’ cholerában 71 betegült és 4 2  
halt meg. Königsbergben a’ cholera csökkenni kezd. Aug. 25től 
fogva sept. 1 ig ott mindössze csak 0 6  ember halálozott meg ’s ezek  
közt 3 0  a’ cholerában. —  Danzigban a’ cholera egészen megszűnt, 
mivel aug. 3 lén  sem újabb betegülés sem újabb halálozás nem for
dult elő. Úgy szinte Elbingben sem.

A ’ bajor ltajnakerület éjkeleti résziben gyakor betegülések 
történnek a’ gyermekek közt, mellyek hányás, gyomorcsikarás, 
ürülések ’s egyéb mérgezést gyanitlató jelenségekkel rövid idő a- 
lalt halált vonnak maguk után. Mondják, mindezt uj buzábul sült 
kenyérnek kell tulajdonitni.

Braunschweigban aug. 28án este 11 órakor Bülovv udvar
marsait, ki az uj palota építésit intézi, egy vas lépcső alján, ugyan
ez épületben, vérben úszva holtan lelék. Úgy látszik, hogy sze
rencsétlen bukás vele végett éltének, ’s gonosz tettrül álmodni sem  
lehel. •—-

Posenben a’ porosz király engedelmévei 1 Miczislavvs ’s Bo- 
leslavv lengyel királyok síremlékeit megujitani szándék önkénytesa- 
dakozásokbul, mivel ezek alapiták meg Lengyelországban és Szilé
ziában a’ keresztyén hitet; érezbül készítendő szobraikat pedig va- 
lamelly nyilványos helyen fogják fölállítani.

L E N G Y E L O R S Z Á G .
Varsóban f. é. jul. 30án ment véghez a’ moszka szertar

tási!’ székesegyház fölszenteltetése, a’ helytartó, tábornoktesl ’s 
kormányhivatalok jelenlétiben, a’ varsói püspök állal. A’ „Téged

Isten dicsérünk“ éneklése [alatt 1 0 1  álgyulövés rázta meg a’ léget 
a’ föllegvár bástyáirul.

O R O S Z O R S Z Á G .
Az országtanács egy a’ czártól helybenhagyott vélemény 

által jul. 3ról a’ törvény-gyűjtemény 9ik kötete 929ik  czikkelyét, 
a’ BRdekrül úgy egészítette k i, hogy külföldiek, kik orosz alattva- 
lóságból kilépnek, az adójegyzékből történt kitörletésöktül számí
tandó egy év alatt tartoznak az országot elhagyni. Ha mindazáltal 
e ’ határidő elmúltával még Oroszországban vannak , megegyezésük 
nélkül is újra fej-adói-jegyzékbe,’s ugyanazon osztályba tétetnek, 
mellyben az alattvalóságból kitörletésök idejéig voltak, ’s abban ma
radnak mind addig, mig Oroszországot elhagyják. —

Aug. 1. és 2ka közti éjjel Wjatkában szokatlan nagy jég- 
zápor esett; a’ legidősb lakosok is állítják, hogy az 1797iki sok
kal csekélyebb volt a’ mostaninál. A’jégdarabok majd egy egy tyúk 
tojásnyi nagyságúak valának, ’s annyi ablaküveget zúztak be, hogy  
a ’ kár 3 0  ezer rubelre m egyen, ’s csak a’ fa épületekben, hol az 
ablakok íatábla rekesztéküek, menekedtek meg a’ károsulástól. —  
Pruth viz jun. 22én és 23án tetemesen kiáradván, a’ vidéken fölöt
te sok kárt okozott.

Az uralkodó ház majd valamennyi tagja szerte utazik a’ bi
rodalomban. A’ czár, czárné, ’s koronaörökös. —■ Már régóta foglal
koznak az orosz birodalomban találtató kőszénnel. Első nyomait még 
nagy Péter alatt födözték föl, ki ezen felfödözés fontosságát eléggé 
méltányló azzal, hogy környületéhez mondá: „ E’ kőszén ugyan 
nekünk semmi hasznot sem hajt, de majd hasznos leend utódinknak.“ 
E ’ fontos tüziszer a’ Donecz partjain több helyen kerül e lő , ’s most 
egész egy szállitvány indult ki ügyes dologértők vezérlése alatt a’ 
kőszénbányák művelését helyese® megkezdeni. —  

A M E R I K A .
Éjszakamerikai hirek szerint a’ közbukásbul okult elnök a’ 

nemzeti bank iránti politikáját megváltoztató, mit a’ washingtoni hi
vatalos lap e’ tárgybani újabb fölszólalásiból világosan láthatni; a’ con- 
gressus megnyílta előtt azonban egészen valónak nem állíthatni.

Buenos -  Ayresi lapok f. é. máj. 27én  hadüzenetet köziének 
Buenos-A yres respublica résziről Peru e llen , melly most Santa- 
Cruz tábornok ótalma alatt áll, ki egyszersmind Bolivia elnöke. Chi
li már hosszabb idő előtt háborút üzent Perunak; *s igy már most ket
tő áll kettő ellen t. i. Chili 's Buenos-Ayres, Bolivia ’s Peru ellen , ’s 
Délamerika minden respublicája harezsikra szállá, Banda Oriental 
’s a’ volt Columbia respublicát kivevén, melly utóbbi jelenleg Ecua
dor, Uj-Granada 's Venezuela szabad statusokra van fölosztva. A ’ 
buenos-ayresi hadüzenetet annak okait fejtegető hosszú oklevél kiséri.

Baltimoreben f. h. 18án nagy bankgyülést tartandnak a’ kor
mánybankok elnökei ’s pénztárnoki, arról tanácskozandók: mikép 
lehetne ismét általányos kézpénzfizetési lábra visszatérni, ’s a’ ban
kokat czélszerübben rendezni ? mi annál szükségesb , mivel már na
gyon átlátja a’ közönség a’ mostani rendszer hiányosságát, melly 
rendkívüli nyereségvágy által a’ becsületösvényrül is eltéritgeti a’ 
pénztőzséreket. Az uj rendszer több bankot tönkre juttatand ugyan, 
de inkább szenvedjenek egyesek , mint az egész nemzet, ’s az oly- 
lyanokért nem is kár, kik az igazság ösvényirüleltérve, becstelen
ség tévelyutjaira fordulnak.

Canadában szünetlen forrongnak a’ pártok , ’s hihetőleg nem 
sokára álialányos lázadás ütend ki, e’ tartományt is az egyesült statu
sokhoz csatlandó.

E L E G Y  H I R.
Charente megyében közel Angoulém ehez, egy nyájórzó 

1 4  éves gyermek, farkastól megtámodtatván, két ökre által, mel
lyek azonnal melléje futottak, ’s bőgősükkel és szarvaikkal a’ far
kast elriasztók, a’ borzasztó haláltól szerencsésen megmentelék. —•

Fuldában, a’ rósz kenyér elleni számos panasz miatt, a’ 
rendőrség határzatot bocsáta közre, mellynek következtében, czél- 
szerü ellenőrködéaül, minden kenyérsütő bizonyos ssámokkal tar
tozik süteményit ellátni. Egyébiránt Fulda körül igen jóvo ltaz  ara
tás; a* gabna rendkivül csekély áru, ’s a’ kenyér mégis csak olly 
kicsiny ’s rósz , mint vo lt!

Magdeburgban, hasonszenves (homoepathiai) dohányt késsi- 
tenek. Tehát még csak homoeopathiai pálinka hiányzik! —  
G A B O N A Á R .  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.

b u s a 1 k é t ix e r . r » n 1 *U>* 1 ■ ab S k u k u r . 1 k i t t i

a u g - 3 l é n  N . B e c s k .

„  s í é n  U n g v á r  

s e p t . i j é n  A ra d

50—80 1 3 0 —22 1 — 1 8 - 1 5  1 16 *0 1 20

85—82 1 7 8 - 7 4  1 6 0 - 5 6 1 *0 —375 1 * 0 - 3 # 1 86—82 1 “
56 1 *2 1 40 18 1 22 60 1 -
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„  2á n  B a ja  
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»  l ö j é n  P e s t  j 7 0 —63 1 53 38—3* 1 29—26 1 21—18 - -
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Nádasdi Leopold az örömnek és tisztelkedésnek mindazon jeleivel, 
minókhez hasonlót, városunk mindeddig1 nem látott. (Folytatjuk.)

P e s t e n ,  folyó sept. 1 6kán elhunyt élte f 5dik évében, Páz- 
móndy Amália kisasszony, Pazmándy Dienes urnák egyik ked
ves gyermeke. Gyógyítani hozá ide édes anyja az ártatlant: de sem 
a’ szüntelen virasztó szülei gondosság, sem az orvosi buzgó szo r
galom meg nem őrizheté őt a’ halál életoltó fuvalmitól. Kisorvadt 
a’ hosszabb életre méltó, ’s e’ mulandóbul voltakép’ csak átszender- 
ült a’ végtelenbe.

így hervad el a’ liliom, ha korán 
Zordon vihar éri szelíd tavaszán. 

A U S Z T R I A .
Prága, mint a’ ném et föld legrégibb tud. egyetem i városa, 

kitűnő vendégszeretettel szándékozik fogadni a’ kis idő múlva keblé
ben tartandó ném et term észetbúvárok gyűlésire összesereglő tudó
sakat. Kromphólz tanító ’s ügyviselő aláírást nyitván azok díjmentes 
tartatásukra, pár nap alatt összegyűlt a’ megkivántaíolt mennyiség. 
Több polgár kötelezé m agát, ingyen adni szállást az érkezendő tu 
dósaknak , a’ festőszigeten pedig hosszú asztalok leendnek terítve a’ 
megvendéglésre. —

P O R T U G Á L I A .
Iiissaboni, aug. 2 3 ig  terjedő hírek szerint bizonyosnak lát

szik , hogy a’ pártosak meglámodandják a’ fővárost, mit az ő ben- 
lakó feleik gyámolitni fognak. Ferdinand h g , mint mondák, kirán
dult Tereeíra hg táborába, titkos értekezés végett, honnan rövid 
idő múlva ismét visszatért. A’ mozgalom valóságos kitörése alkal
mával Hastings hajóra szándéka menekni a’ királynénak ’s férjé
nek. Állítólag Palmella hg is visszajött Francziaországbul, ’s Ter- 
ceirahoz csatlakozók, ki m. h. 20ikán egyesité hadsergét, 5 0 0  
lovagbul ’s 6 0 0  gyalogbul á lló t, T o rres  Vedrasnál Saldanha hgé- 
vel. Ez utóbbi azt nyilatkoztaié, hogy mindaddig le nem teendi fegy
v e ré t , mig a’ nem zetőrség egészen megalázva, ’s minden fegyve
re  az ő kezébe adva nem leend. Az egyesülés napján eg y szers
mind fogolynak hirdeté a’ két hadvezér a’ király nét a’ fejetlenke- 
dők kezei k ö z t; azután pedig kormányzóságot alakita, mellynek 
tagjai: maga a’ két hg , t. i. Terceira és Saldanha , továbbá Mo- 
zinho d’ Albuquerque, Terceira sziget hajdani korm ányzója; kik
hez titoknokul járult Jarvis d’ Alongvia, a’ portoi háború alkalmá
val Saldanha volt segéde. Ezenkül Saldanha a’ chartai hadsereg 
főparancsnokává nevezteték, hogy —  miután azt egészen rendbe 
hozá, —  vele Lissabon ellen induljon. A’ fővárost e’ közben meg- 
e rő s iték ; régibb árkoLtihoz újakat ástak. A’ nem zetőrség a’ kül- 
erősségeket védendi, ha t. i. ezt magára vállalandja ; m ert nem a’ 
legkészségesbnek mutatkozik. A’ fegyvertár 12 0 0  fóbül álló har- 
czosihoz négyszáz fölfegyverzett hajóscseléd já ru lt; ezek , ’s a’ 
1 4  és 1 5ik nem zetőrségi zászlóalj a’ városhatósági 5 0 0  őrfegy
v e resse l, teszik a’ főváros egész védelmi erejét.

A’ királyné, ki folyvást a’ Necessidades palotában tartóz
kodik, fölszólitá m. h. 2üikán Frontéira inarquist, uj m inisterség- 
alakitásra ; ó azonban leköszöné e’ szép m egbízatást, mert roko
nai közül számosán a’ charta híveihez szegődtek. Macario do Cas
tro magára vállalá az ü g y e t; de sok fáradságába kerülend , mig 
azt eszközölhetendi. —  A’ m. h. 2 tiki cortesülésben azt kérdező (a -  
brál a’ m inisterektül: valljon a’ személyes szabadság b ztositéki- 
nak m egszüntetése az idegenekre vonatkozik e?  De azok mind
nyájan hallgattak. Hasonló némasággal mellőztek el egy más igen 
nyomos kérdést, t. i. tetszésük szerint van e ez egész városban 
e lte r je d t, ’s magában a’ cortesgyülési terem ben is fölragasztott 
(általunk a’ múlt számban közlött) vérszomjas fölszólitás. Midőn 
azután Taipa gr. fö lk e lt, ’s a’ gyűlésnek azt javaslá , hogy sem 
mi olly rendszabályt ne alkossanak , melly a’ népszenvedélyt m ég 
jobban fölizgathatná: odahagyák a’ ministerek a; gyülésterm et. —  
A ’ Lissabonban lakó angolok védelmére készen állanak Hastings, 
Malabar és Minden hajók , mellyeknek azonban egyébkinti beavatko
zásáu l magok az angolok is rettegnek ; m ert ha különben bántal- 
muk nem lenne is, ekkor bizonyosan áldozati lennének a’ nép 
bosszújának. —  Ugyan a' fönérintett napon egy kis félreértés kö
vetkeztében majd egész Lissabon mozgásba jött. A’ nem zetőrség 
főparancsnoka ugyanis összegyülekvésre hílta m eg a’ zászlóaljak 
főnökeit, hogy az ellenség közeledte esetében általuk elfoglalan
dó állomásokat nekik kimutathassa. Ezek azt gondolák, hogy a’ 
legénységnek is ki kell állania töm egesen , ’s igy mindenfelé ké
szülődés, zajgás és zsibongás támadt. Volt dolguk a’ bér-éscz im - 
borakocsiknak (omnibus), m ert a’ kényelmes polgárkatonák nem örö
m est gyalogoltak, ’s kocsin v. inas által vivék v. vitelék fegyve
rüket a’ 9 0  foknyi (Fahrenheit hévm. szerint) hőségben.

M A G Y A R O R S Z Á G .
0  cs. kir. fölsége, Vilmos Németalföld királyát, barátsága ’s 

tisztelete je lé ü l, a’ magyar kir. sz. Islvánrend nagykeresztjével föl- 
ruházni méltóztalolt.

0  cs. kir. fölsége f. é. aug 26ki határzalában Szőgyény J á 
n o s , számfölötti litoknokot a’ cs. kir. közöns. udv. kamránál, valósá
gos fizetéses titoknokká nevezni; jMukics Simon szab. kir. Szabadka 
város biráját, f. é. marlz. i 8ki rendeletében polg. nagy lánczról függő 
arany érdem pénzzel; ’s ugyanazon hó 28ki végzetében Oerdögh 
Ferencz szegedi lakost polg. kis arany-érdempénzzel diszesítni inél- 
tóztatott.

A’ m. kir. udv. kamra Szentleányi János marmarosi kain. 
igazgatósági iktatót: ’s liácz Mihály, közöns. udvari kamrai fizeté
ses fogalmazó gyakornokot, a’ temesi kamrai igazgatósághoz jegy 
zőkké alkalmazó.

Királyunk ’s királynénk ő cs. kir. fölségük f. h. lOén felső 
ausztriai utjokbul délutáni egy óra tájban szerencsésen Schönbrunn- 
ba érkezvén, 1 2 én „Maria Anna“ uj gőzöst szerencsélteték látoga
tásukkal.

Nádorunk ó cs. kir. fhgsége István fens, fiáról a’ Rajna- ’s 
Mosellap, f. h. 4röl ezt Írja : „István cs. kir. fhg ma reggel Koblenz- 
ben a’ pattantyúsok ’s árkászok hadgyakorlatit szerencséltető jelen
létivel, melly alkalommal fájdalom azon szánatos eset történt, hogy 
a’ tűzakna föllobbantakor egy kavics ő cs. kir. főhgségét találá ’s meg 
is sérté. A’ sujtás erejét a’ kalap szerencsére csökkenté, mi okbul a’ 
seb olly csekély lett, hogy a’ fóhg tökéletesen bevégzé a’ vórerősit- 
vények szem léletét’s az asztalnál is megjelent. A’ több száznyi néző 
közül egyet sem ért hasonló szerencsétlenség.“ — Későbbi levélben, 
f. h. 6ról, ugyanazon lap m ég ezzel toldja az előbbi tudósítást: „E r- 
tesiltettünk, miszerint, ugyanazon nap, mellyen István fhg Koblenz- 
ben m egsebesült, Emsben a’ „N égy évszak“ czimü vendégfogadó 
mögött, hol ő cs. kir. fhgsége a’ nádor lakik, egy szirttömeg elvált 
a begyből, ’s ő fönsége egy deszkaszínben álló kocsiját szétzúzó.“

Bad-Emsbül érkezett legújabb tudósítás sze rin t, nádorunk 
ő cs. kir. főhgsége f. h. 6án kívánt egészségben elhagyván a’ für
dőhelyet, megérkeztét a’ legközelebbi napokban várjuk.

Eslei Ferdinand cs. kir. főhg f. h. I 7én Bécsbül jötte alkal
mával , Budán a’ királyi lakvárban tölté az éjt > és másnap reggeli 
8  órakor útját Erdély felé folytató.

Múlt aug. 11 én Vukovár mellett Szerém  megyében, igen 
szomorú eset történt a’ Dunán. Irvics Ferencz napszámos t. i. 
két fölserdült fiával este viz mentében kisszerű csolnakon Vukovárról 
elindulván, Palánkára (csinos mezőváros Bács megyében) szándéko
zók evezni gabonáért. Besötétedvén azonban, egy fölfelé iramló g ő 
zössel találkozók, mellynek közelítését hihetőleg észre nem vévé. Az 
erőm ű kereke megragadó a’ csolnakot, mint a’ másnap felfödö- 
zett körülmények gyanittatják, ’s azonnal szétzúzó azt.

N a g y - M i h á l y ,  sept. lOén. Szom széd vármegyék több 
tájairól érkezett hozzánk részvevő tudakozás, valljon a’ vakon szü
letés és megvakulás szomorú esetei m ég mindig mutatkoznak-e vi
dékünkön ? Nagyon meg vagyunk illetődve közönségünk felebaráti 
meleg részvéte és sajnálkozása által, mellyet az Ismertető után újság
aink irántunk támasztottak, azonban e’ tekintetben hála az égnek, nem 
vagyunk sajnálandók. Kivéve azon ese te t, hogy a’ julius 3 lé n  ki
ütött tűz alkalmával, midőn 2 2  ház ’s 1 8  csűr égett le, néhánynak 
a’ tűz és füst gyuladá9ia hevitette szemeit annyira, hogy azokat több 
napig tetemesen fájlalák, sőt a’ daganat miatt egy kettő alig alig látott; 
—  egyebet nem tudunk. —  Ugyan is mi „több felserdült szem ély“ 
megvakulását illeti, nagyon hajlandók vagyunk hinni, hegy m egtörté
nik sokon, hogy midőn felserdűlt, ’s nagyon jó l  látni erőkődik, épen 
az által megvakul. „ A’ házas személyek“ megvakulását épen nem 
tartjuk valószínűnek, ’s azt hisszük, hogy legszámosabbnak talán csak 
^ázas korában nyilnak meg szemei. —  A’ mi pedig a’csecsemők va
kon világra jöttét illeti, mind eddig csak azt tapasztaltuk, hogy vala
mint másutt úgy nálunk is a’ kutyák és macskák jőnek vakon a’ világra. 
Azt sem veheti ük észre, hogy a’ csirkék és libák vakon bújnak ki a’tojás
ból, hacsak tán a’ lojásnedv, melly az első perczekben még behegeszti 

• a’ szemet, ez alatt nem értetik; —  sőt azt véltük észre, hogy a’ nyu- 
lak itt is mint egyébütt nyitott szemmel alszanak, és a’ baglyok 
fényes nappal sem látnok tisztán, hanem csak a’ sötétet keresik. S ze
meinkről azt állíthatjuk, hogy azok ollyan jók, hogy még azt is lát
tuk, mint rágták össze a’ hernyók minden káposztánkat, annyira, hogy 
csak torzsája maradt.

K o m á r o m ,  sept. 1 Óikén. T egnapelőtt tartá fényes bejó- 
vetét városunkba, tegnap főispáni székébe ünnepélyesen iktatott gr.
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Bayonnebul f. h. 6rul érkezett sürgönyök szerint, m. h. 

24ikén lebetegült a’ királyné, másnap pedig bemenetét tartó Sal
á b a  a’ fővárosba, hol a’ charta teljesen helyereállittaték. A’ Spa
nyolországban volt portugál seregosztály hasonlag a’ charta mellett 
nyilatkozván, miután ezt kikiáltotta, megindult hazájába. —  Mind
ezek még utóbbi adatok által nyerhetnek csak hitelt; mert az angol 
lapokban m. h, 28aig terjedő lissaboni tudósítások foglaltatnak, ’s 
a’ mondott nagy nyornosságu hirekrül nem csak említés nem tétetik, 
sót épen ellenkezőt Írnak; t. i. hogy a’ királyné folyvást jó eg ész
ségben van, ’s a’ főváros anyókái nem győzik már várni az uj ko
ronaörököst; továbbá hogy Saldánha a’ fővárosiul hátráltában ftio- 
Mayorha érkezék, itt Sa da Bandeirával szemheszállandó, ki az al
kotmánypárti sergeket vezérelve Lissabon ótalmára siet. — Legújabb 
tudósítások hamisnak bizonyítják a’ bayonnei sürgönyök által tör
lesztett kétrendbeli hirt.

S I» A S Y 0  L 0  1 1 S Z A  G.
A’ tartományoknak a’ központi madridi kormánytul külön sza- 

kadozása, mindegyre tovább terjed, ha ama’ tudósításnak hitelt ad
hatni, mit e’ tárgyban a’ Messager közöl, hogy t. i. Bilbao, Santan
der, Vitoria és Logrono szövetségre léptek „fő tanácsjunta a’ hadi 
és pénzügyekben“ czim alatt létesítendő középponti biztosság iránt. 
Pamplonában még nem állott helyre a’ csend. Némelly tudósítások 
azt mondják, hogy Iriarte vissza akará ugyan állitni azt, de sükeret- 
lenül, ’s majd életveszéllyel kelle hátrálnia. — Barcelonai legutóbbi 
tudósítások szerint az itteni polgárságnak át kellett volna engednie 
az Atarazanas és Montjuich erősségeket az angol csapatoknak , a’ 
fellegvárral együtt, ’s ezt Stopford hajósvezér (admiral) komolyan sür- 
geté is ; de a’ hatóságok vonakoztak kívánságát teljesitni. Kérdés 
most már, valljon merészkedik e az angol hajósvezér erőhatalommal 
föllépni. A’ nemzetőrség tiz követet külde a’ főkormányzóhoz olly 
Léréssel: adassanak ő nekik át megőrzés végeit ez említett erősségek  
és föllegvár; mibül az tetszik ki, hogy erőnek erőt is készek ellen- 
szegezni; a’ junta helyeslé ’s teljesitendőnek nyilványitá kérelmöket. 
— Lerida, Tarragona és Gerona tartományok, mellyekhez a’ bar- 
celoniak a’ függetlenség nyilványitása ’s velek szövetkezés tekinte- 
tébül követeket küldének: viszonkövetséget intéztek a’ barcelonai 
juntához, általa szövetkezést nyilatkoztatván; minélfogva általányos 
ujoncz-szedés fog történni, hogy az angolokkal jó sükerrel mérkőz
hessenek.

Don Martin Iriartenek Pomplonában a’ csendet erőhatalom
mal visszaállitni törekvésérül körülményesb tudósítást ad egy val- 
carlosi levél, melly szerint követeket külde Iriarte a’ pamplonai 
ideiglenes juntához, olly fölszólitással: térjen vissza a’ rendhez, ’s 
alávetvén magokat az igazgató királynénak, követelje az 1836iki 
alkotmányt; de azt váíaszolá: inkább halált, mint magát olly ural
kodás alá vetni, melly az országot tönkre teszi. Lapena ezredes 
különösen levelet is irt Iriartenek , mellyben inti: kímélje a’ ha
szontalan vérontást; mert Pamplona harczosi a’ legszigorúbb vé
delemre is elszánvák. Egyszersmind meghivá íriartet: nyilatkoz
zék ő is Navarra függetlensége mellett, ’s ez esetben őt bizand- 
ják meg a’ lakosok a’ parancsnoksággal. Iriarte nem fogadá el az 
ajánlatot, ’s megtámodá a’ várost, de rövid ostrom után, melly
ben egyik részrül sem sebesült v. halt meg senki, visszavonult 
Artajonába, hol a’ kormánytul parancsot vár. Jelenleg dón L e o n  
Iriarte vezérli az őrkatonaságot. —  A’ városbul kiköltözni szán
dékozók csak olly föltéttel kapnak útlevelet, ha házaikat a’ ható
ságra hagyják.

Aug. 30 ig  terjedő hírek szerint a’ főváros mindegyre nyugal
mas , ’s a’ coriesgyülés, a’ polgárháború minden iszonyatossági ál
tal sem hagyja magát zavartatni haszontalan munkálkodásiban. Köz
ben közben mégis fordulnak már elő élénk viták az ország állapot
járul; azonban, mint látszik, semmi más segélyt nem látnak a’ közös 
nyomor megszüntetésire, puszta fölszólitásoknál ’s tehetetlen fenye
getőzéseknél. így legközelébb a’ valenciai előterjesztés vizsgálatával 
megbízott választmány azt kivártá: l )  intéztessék a’ nemzethez fól- 
szólitás, melly a’ spanyoloknál ’s idegeneknél a* coriesgyülés mun
kálatinak jobb fogalmat szerezzen, ’s hogy a’ népség az általa szen
vedett gonoszául, az ezt szült vagy hoszabbitott okokrul, ’s azon 
szükségről fölvilágositíassék, mi szerint az alkotmány ’s II Isabella 
királyszéke ellenségin diadahnaskodhaíás végett inulhatlanul inegki- 
vántatik, hogy az erőködésit a’ cortesgyülésével egyesítse. 2~) Szor- 
galmaztassék a’ cordovai junta ellen intézett pör vizsgálatával meg
bízóit válosztmány, ’s szólittassék föl a’ kormány, hogy a’ hadi mun
kálatokra nézve az illető hadi törvényszékek által hozott ítéletek 
viszgátaí alá vétessenek. 3) 5>arancsoItassék meg, hogy jövendőben 
a’ hadi munkálatokat vagy hűtelen bírói személyeket fárgyazó hivatalos 
közlemények mind köztudomásra juttassanak. 4) Szavaztassák törvény; 
vagyoni és személyi visszatorlást határozó, mi által a’ pártütők rab
lásai s pusztításai megszüntessenek, a’ honfiaknak ’s családaiknak 
ped'g kárpótlás biztosíttassák szenvedett veszteségeikre nézve. —  
Azonban mind ezek ’s hasonló rendszabályok nem kevesbbilik egy  
hajszálnyival is az ellenség hatalmát.

Seoane tábornok bajvivásirul szóló későbbi tudósítások csak 
egyi ül tesznek említést, mellyel Manzano kapitánnyal vívott. Mint
hogy a tábornok mankókon jár: pisztolyt választónak, ’s gr. Almod
ovar és i ordov'1 viadaltanúk jelenlétében esett meg a’ lövés. A’ 
pisztolyok egyike töltetlen volt; ’s a’ baleset ezt játszó a’ tábornok ke
zébe; tehát Manzano lőtt 8  lépésnyiről,’s megsebesité ellenfele jobb 
oldalát. Seoane elesett, de főlsegittelvén folytatni akará a’ bajvivásl,

mit azonban a’ bajtanúk nem engedtek. 0  szavait nem vette vissza. 
Sebe nem veszélyes.

Saragossai levelek szerint Cabrera czimborafőnök szintazon 
vétségbe esett, melly Gomezt elhirült pályájáruí lelépteté. Kalando
zásai közben gyűjtött minden kincset önmaga részére kívánván biz- 
tosilni: tervét a’ trónkövetelőnek megsugák, ki őt elfogatása után 
nyomon agyon löveté. Más tudósítások azonban valamelly szóvita 
következtének tulajdonítják agyonlövetését, ’s igy beszélik el a’ 
dolgot körülményesen: A’ trónkövetelő által hadvezérei ’s Cabrera 
egyiittlétekor tartott hadi tanácsban a’ herrerai ütközet után Buerens 
katonái közül elfogottak sorsa iránt lévén kérdés , Cabrera tüstinli 
agyonlövetésükre szavazott; a’ többiek mindnyájan ellene voltak, 
különösen pedig Villareal. Ebbül szóvila támadt, mi közben Cabrerát 
úgy elkapá az indulat, hogy kardját Villarealba döfé, halálos sebet 
ejtvén rajta; sőt a’ trónkövetelőnek is neki rohant, de föltartózta- 
ták; mielőtt azonban elfoghatták volna, megszökött, ’s üOikán 
Santa Lucia és IVlolinos vidékén járt, egypár vezető ’s két terhelt 
öszvér kíséretében. Ez utolsó helységen kívül rövid ideig tanyázta 
után, las Cuevas de Castelloten keresztül tovább utazott, hol uj ösz
véreket vön ’s Santaolea felé irányzott, Cretasban, 8  lieunyivel tá
volabb, Valenczia határán éjezendő. Azonban alig hagyá el las Par- 
rást, midőn az üldözésére kiküldött húsz lovag nyomában terme, 
olly parancsuk lévén, hogy őt élve vagy halva megvigyék ; ’s úgy 
látszik, hogy csakugyan elfogák élve, minthogy minden egyéb tudó
sítások agyonlövetését hirlelik. —  Halála, némelly város polgárkato
nasága ’s némelly vidék zsarolt lakosira nézve örvendetes.

Ama’ nagy tisztösszeesküvés, melly a’ kormányt vala meg- 
döntendő, semmivé kallott, ’s a’ cortesnek trónfóntartási rögtön 
lángra gyűlt buzgalmát, a’ kiesett ministerek rovására játszott sze
repnek tekintik. A’ tisztek bűnbánó lélekkel járultak követségük ál
tal a’ királynéhoz, mellyet ez igen kegyesen fogadott. A’ tisztek ön
kényt jelentkeztek azután Espartero táborában (Tehát nem voltak 
bebörtönözve, hanem megszökdöstek.) Torrelagunanál, hol őket 
«’ katonaság örömrivalásokkal fogadá. A’ főhadvezér, Luchana gr., 
27ikén Cogulludoba helyzé át táborszállását, onnan a’ körülmények 
szerint intézve hadi munkálatit. Í28ikán fölszólitást bocsáta csapat
ihoz, mellyben inti őket, hogy a’ pártfelekezetesség sugalminak 
hitelt ne adjanak, hanem csak a’ közös ellenség kiirtása legyen föl
fűzött czéljok. Mihelyt Buerens veszteségének hirét hallá, tüstint 
megindította Jadraque felé seregét, mellyben a’ lemondott tisztek 
visszatérte óta legnagyobb rend ’s hadfenyiték uralkodik. F. h. Íjén  
Darocába érkezett, Oraa tábornokkal egyesülve, a’ Calamocha felé 
indult ellenséget űzőbe veendők.

Mendez Vigo christinoi hadvezér utolérte Zariateguyt m. 
h. 28ikán Nebredanál (Lermatul délkeletre, ’s megütközvén vele, 
harczosibul kétszázat leö lt, negyven! elfogott, a’ megszalasztot
tákat pedig Pinillaig üldözé.

Espartero lemondott a’ hadministeri tárczárul, ’s helyébe San 
Miguel tábornok van nevezve, ki ezt már m. h. 2like óta vivé, 
ideiglenesen. Belügyministerségi titoknoksággal dón Hámon Adant 
ruházák föl. —  MendizaWal, a’ kimaradt pénzügyminister, még nem 
mondott le egészen az isméti fölkapaszkodásrul. Addig is belépett 
granátosképen a’ nemzetőrség első zászlóaljába, hol társai (kik közt 
sok szállító —  Lieferant —  van) kétségkül rövid időn káplárságra 
emelik. —

A’ cortes f. septemb. hónapra a’ még ágyban fekvő Seoane tá
bornokot választó elnökül 76  szóval 17 ellen, alelnökül pedigjbizonyos 
Muguirot, Mendizabal czimboráját, egy  meggazdagult szállítót, ki 
a’ lagranjai katonáknak pénzt osztogata.

F H A N C Z I A 0  H S Z Á G.
A’ Gazette des Tribunaux szerint sept. 2án az elysiumi me

zőkön a’ király elkocsiztakor egy torzomborz bajszu vörös sapkáju 
férfit foglak el. Azonnal hir támadt, hogy uj merény vala szándék
ban a’ király élete ellen. Azonban kisült, hogy az elfogatott B es
nier nevű, varga, ki részegségében többrendü kicsapongást követett 
el. A’ hid - és országutépités fő igazgatója, Desfontainesnek a’ fő
mérnöknek meghagyó, hogy azonnal készítsen egy tervet vasútra Pa
ristól Orleanson keresztül Nantesba. Majd megindulnak most a’ va
sutak Francziaorszógban, miután a’ Paris-sz. germaini elkészült.

Damréinont tábornok alkudozásit Achmet beyjel igen szigo
rúan birálgatják Afrikában. Achmet bey, mint látszik megsugá párt- 
hiveinek, miszerint ő csak azért bocsátkozék alkudozásokba a’ fran- 
czia tábornokkal, hogy időt nyerhessen , ’s az esőzés bekövelkez- 
tekor azonnal minden értekezést félbenszakasztani szándékozik. A’ 
bey hadereje igen tetemes, és csupán e’ körülmény által tarthatja 
föl magát, mert különben nem igen szeretik őt, ’s több törzsökül 
csak a’ félelem tarlóztala vissza Damrémont tábornokhoz szegődésc 
tül, mit bizonyosan megtesznek vala, ha nagyobb szilárdságot ’s 
parancsolóbb erőfejtést látnak a’ francziók részirül, kik eddig keveset 
tettek, ’s csak most készülnek komolyabban föllépni; mi azonban 
könnyen ismét kivánt süker nélkül maradhatna, mert az esős idő már 
igen közel van, ’s az araboknak igen hosszas idejük volt a’ csapás 
felfogására tökéletesen elkészülhetni. Ha a’ franczia sergek most nem 
diadalmaskodnak , nehéz felelősség érendi a’ ministereket, ha a’ kam
rák föl nem oszlanak, mellyek előtt már a rl afna melletti szerződés 
miatt is bajosan fognak megállhatni; ha pedig uj kamra létesülend, 
akkor a’ választó biztosságokban bukik meg a’ ministerium. A’ Con
stantáiéi vállolat nyilván mutatja m ost, milly káros befolyású volt 
Afrikára nézve a’ béke ’s engedély rendszere. Abd-el-Kaderrel meg
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köttetek ugyan a’ béke, de most helyette Adhtnet beyjel kell harezol- 
ni, kinek ’s vele egész Afrika s z e m é b e n ,  sokat veszítő ez éretlen 
békeszeretet állal a’ franczia fegyver eddigi becsülete, —  Orleans hgnő 
viselős, ’s kérelminek tulajdonítják, hogy nem Orleans hgre bizaték 
a eonstantinei hadszállitvány vezérlete. A’ medschez-amari táborban 
nagy lelkesüld uralkodik, ’s közönségesen csak háborúról beszél
nek, noha aug. 2ilén ismét uj küldött érkezek Achmet fő táborszál* 
lásáhól. Egyébiránt, folyvást mindenféle betegség uralkodik a’ fran- 
cziák közt,  főleg pedig hasmenés, változó láfc ’s különféle mellbajak.

Marseille, sept. 4én : ,.Cholera ellen harczoló hőseink rop
pant tábort képeznek, ’s kit a’ cholera életben hagy, óm lássa az, 
mikép szabadulhat meg emezek kezeiből. Néhány nap előli egy saját 
utján indulni szerető orvos a’ szénport kürtőié egyedüli segedszernek 
a’ járvány ellen; nagy felfödözése azonban pár nap múlva nyom nél
kül elenyészett, ’s a’ szegény orvos képzelt dicsősége porrá vált, 
mint gyógyszere. A’ Chapitre környékén tegnap furcsa gyógyításnak 
valánk tanuji. Egy polgárnő t. i. ott rögtön hascsikarást ’s a’ t. érze; 
erre összefutott ismerősei rárohanván, dörgülék ’s nyomogaték sze
gényt, egy orvos pedig hirtelen borszesz, olaj s borskeveréket tölte 
szájába, ’s a' beteg egyszeri hányás után egészségesen hagyá el 
fekhehét, minek az lön következése, hogy most már az orvosak 
nagyobb része hasonló keverékkel akarja betegeit gyógyítani. Kü
lön ös, hogy még egy szappan ’s czukorfőzőt sem ragadott el a’ fé
lelmes nyavalya, ’s hogy a’ koldusokat is minden várakozás fölötti 
kíméli, kik,  mint közönségesen tudva van, egy or\osi életszabályt 
sem követnek. Nemrég egy illy szegény nyomorultat azonban csak
ugyan ledönle lábairól a’ gy örcsmirigy ; azonnal kórházba vivék a’ 
szerencsétlent, de mikép bámultak, midőn le\ étkeztetvén őt, rongyos 
ezondráji alatt aranynyal tömött bőrerszényt leltek. A ’ beteg meg
holt ’s hihetőleg a’ kórház leend örököse. Altalán) osan véve Marseil- 
leben sok gazdag koldust találhatni , ’s ha az illyennek m esleiségo  
miatt szemrehányást tesz valaki , többnyire csak röviden igy szokojt 
felelni: (Jue voulez vous? C’ est un métier comme un aulre!“ ^Mil 
akar Ón? Ez olly keresetmód, mint bár melly m ás!) —- Ma 5 5  
megbetegült közül 3 2  lett áldozatja a’ bajnak, ’s köztük folyvást 
számos gyermek.“ —

Toulonbul sept. Írül ezt írják: „Ma reggel érkezetttelegrafi 
sürgöny azonnali utrakészühét parancsolja le Coureur gőzösnek, mire 
igen fontos eseménynek kelle okot szolgáltatni, mivel e’ hajó külön
ben csak parlszolgálatra van szánva. Eleimet csak három hónapra 
raknak reá, ’s rendeltetését olly mély titok burkolja, mint Gallois ’s 
Ealande hajóhad osztályiét.“ — Ugyanonnan sept. 2ról érkezett hírek 
szerint, bizonyosnak látszik, hogy a’ kormány nagy elő vigyázat! 
munkálata azon mozdulati ellen van intézve a’ portának, miket az 
a’ francziák afrikai birtoka ellen szándékozik intézni. Lalande ellen- 
admiral aug. 29én egész hajóhadosztályával Goulette csatorna tor
kolatánál horgonyza, közel Tunishoz. Osztálya Jupiter, Santi Petri 
’s Trident sorhajókbul álla, mellyekhez minden órában többek érkeztet 
vára. Lalande parancsot kapa egy gőzesolnak által, minél előbb Tu
nis alá vitorlázni, Gollois elienadmiralhoz csatlakozás végett. Már 
bizonyosan tudják, hogy a’ török hajóhad 1 2 — 14 hajóbul áll, mely- 
lyek közül hat sorhajó vagy fregát, ’s szárazföldi katonaságot is hoz 
födözetén ; a’ franczia hajók azonban mindenesetre urai mára’ révnek, 
’s tüzelésüket bajosan állhatná ki a’ török had, ha erőszakkal kívánna 
parthoz nyomulni. A’ bey egészen a’ fráncziákhoz szít, ’s igen jól 
tudja, hogy nyilványos hadüzenetet várhatna tőlük, ha tartományiban 
a’ eonstantinei bey számára fegyvert vagy katonaságot engedne partra 
szállíttatni. Egyébiránt rendkívüli lelkesülés uralkodik a’ franczia ha
jókon, ’s a’ tisztek erősen hivék aug. 2 9 én , hogy bajosan kerülhe- 
tendik el az összeütközést a’ törökökkel.

A ’ Paix gáncsolja azon szám os, gonosztettekrül költött, el
beszéléseket, mikkel az újságok telvék, ’s mellyekben minden nemű 
borzasztó tett kecsegtető alakban terjesztetik elő a’ népnek. A’ tör
vényszéki jelenetek vig elbeszéléseit is roszalja, mivel azok a’ fe- 
nyitő törvényszolgáltatásnak az alsó néposztályoknál, honnan legtöbb 
vétkes kerül ki, tekintetét csökkentik. —  Mondják, Pozzo di Borgo 
nem fog többé követségi helyére Londonba visszatérni, mivel elha
tározta, hogy diplomatái hivataláról végkép lemondjon, ’s élete al
konyát mezeilakon töltse szülötteföldén Corsicában. —  A’ felső ’s 
alsó rajnai lap Strassburgból sept. 4ről következőt k özö l: „Tegnap 
délután városunk utczájiban egy idegen személy vonta magára igen a’ 
nagy sokaság figyelmét. Idegen: lakú ruházata, fölséges tartása, ’s 
majd büszke, majd jóakaró beszéde következtében kísérete minden 
lépten nőtten nőtt. Vörös nadrágban, vasas egyenruhában, három- 
színű tiszt-övesen, ’s a’ kis, á la Napoleon hisztoriai példázatu ka
lappal fején nagy léptekkel járdáit fe l’s alá, kétség kívül telve belső 
örömmel, hogy illy számos gyülekezet környezi. Nyilványítása sze
rintő sem több sem kevesebb nem vala, mint VI. károly lotharingi hg, 
ki statusaiból kiüzetvén, épen akkor érkezékjstrassburgba vendégba
ráti elfogadást igényleni, mig a’ szerencse újra megengedendi a’ 
statusaiba visszatérhetést. De kiűzetése okait nem közié. Egyébiránt 
meg kell vallanunk, hogy ő magossága tűrhető lebocsátkozással ’s 
nyájassággal viselte magát, és semmi erőszakosságot nem követett 
el. Azonban e’ csöndes viseleté daczára is elfogták, ’s biztos őrizet 
alá vittek, hol sorsát el fogják határoztatni, ’s eszközökrül gondos
kodni , hogy ha nem is statusaiba, legalább eszére téríthessék visz- 
sza. E lotharingi hg nem m ás, mint egy naneyi kalmár, ki hihető 
leg szerencsétlen vállalkozási következtében kalmári azonsága em
lékezetét is elveszté.“ —  A’ legújabb mimstervaltozás Madridban

a’ tuileriai kabinet ínye szerint van, ’s meglehet, hogy a’ király ed
digi szenvedő állását ennek következtében cselekvővé másítandja. —

A ’ belgák királya ’s királynéja, hir szerint, Londonbul visz- 
szatértekor a’ francziák királyával Compiegneben szándékozik talál
kozni, hol a’ katonai gyakorlatok fényes ünnepélyekkel fognak be
végeztetni. —

Joinville kir. hg. tengerész - hadnagy „Hercules“ födözetén, 
aug. IGán Gibraltárba érkezvén, fényesen fogadtaték. Onnan, mint 
mondják, TeneriíTaba szándékozik.

A N G L I A.
A királyné aug. utolsó napjaiban a’ belgák királyával ’s 

királynéjával, Kent hgnÓ kíséretében néhányszor séttdovaglást te
vén, septemb. Íjén e ’mulatságnak majd szomorú vége lön. A’ belga 
királyné lova t. i. rögtön támadt égiháboru következtében meg
ijedt, ’s csak nagy ügygyei bajjal mentheté meg őt a’ fenyegető 
veszélytől két ur a’ királyné kiséretébül. —  Liechtenstein hg f. h. 
4én bucsuzék el ó fölségitül. — Ugyanazon nap a’ magas porta 
követe fényesen ünnepié Mahmud szultán thrónralépte évnapját. Ké
nyesen kivilágított palotáján a’ Regents-parkban egy hold, csillag,
’s ez’ átvilágló szavak valának láthatók: „Sokáig éljen Mahmud 
szultán.“

(M. Herald.) Victoria királyné Wilkie David hires föslész 
által kétszer fösteté le m agát; először azon alakban, mellyben 
thrónra lépte után ez első ministertanácsban megjelent ; másodszor 
pedig azon pompás öltözetben, mellyben a’ parliamentet eloszla
tó. A’ jövő évi májushonapban véghez menendő koronázást fejdelini 
pompájú ünnepélyek kisérendik, mellyekre több európai hg ’« 
uralkodási tag megjelenend.

A ’ kormány jelenleg évenkint 73 , 7 8 7  font sterlinget fizet 
nyugpénzül a’ ku\ háztartás költségire szánt pénzmennyiségből. 
I8 3 ö b en  következő tudósak részültek illyes dijakban: Faraday Mi
hály (3 0 0  ft. st.) , Brewster Dávid (2G0 ft. st.), Moore Tamás (3 0 0  
ft. s t.), ’s John lianim az irlandi beszélyiró (1 5 0  ft. st.). —

A’ Globe, a’ jour. des Debats vádját, a’ lissaboni angol kö
vet ellen, czáfolva, ezt írja* „Egyenesen tagadjuk, hogy a’ tisztelt 
követ titkon az alkotmányos párt ellen ármánykodik, ’s barátilag ta
nácsoljuk a’ franczia kormány ótalma alatt megjelenő lapoknak, hagy
janak föl azon rágalmazó’s alaptalan vádakkal, miket ők mióta Mólé 
vezeti a’ kormányt, Anglia, az angol nép, ’s ministerei politikája e l
len emelni szoktak. Tudósítjuk őket, miszerint azon esetben, ha ók 
folyvást megmaradnak kihivásaik mellett, *mi részünkről félrevonulni 
jak azon leplet, melly bizonyos közönséges ármánykodás rendsze
rét íödözi. Anglia politikája Spanyolország iránt mindenkor nyílt’s 
egyenes vala; az angol kormány tétovázás nélkül gyámolilá az al 
kolványos szabadság ’s királyné ügyét anélkül, hogy a’ ministerek 
ármánykodásma fig) eine, vagy segélyeértez vagy amaz alkotmány vál
toztatást kívánná. Allitlhatja e a’ jour. des Debats, hogy Fraaezia- 
ország szinte illy őszinte becsületetességel munkált? Feleljenek e ’ 
kérdésre azok, kik a’ la granjai zendülést okozák, ’s Calatrava mi- 
nisteriuma megbuktával az újabb szerencsétlenségeket létre idézék 
Span) olországban.

London, septemb. 4én: Egy épen most megjelent i!ly czimü 
röpirat: „Honi kinézések az uj parliament alatt“ közfigyelmet von 
magára, mivel kabineti tagot (Hobhouse Johnt) gyanitnak szerző
jének , ’s igy az mindenesetre azon határzatok viszhangjának te
kinthető, mellyek szerint a’ parlimentmegnyitás után cselekvései
ket intézni szándékoznak a’ ministerek. Ez iratot mindazaltál azon 
sajátság bélyegzi, hogy az csak a’ ministerek védállását nyilványit- 
ja a’ toryk bősz diadalkiáltozási ellenében; azon eszközökrül pe
dig mélyen hallgat, mellyekkel élni szándékozik, ha a5 torypárt 
folyvást makacskodnék a’ felsőházban, ’s egy szóval sem érinti 
a’ külföld iránti politikáját, holott ez , főleg Portugálra és Spa
nyolországra nézve, főküzdhelyük leend a’ toryknak , mellyen a’ 
ministerekkel mérkőzni fognak. Az iratka azonban e’ hiánya mel 
lett is becses marad, hitelesen fölvilágositván a’ különböző pár
tok nézetit, ’s bebizonyítván, hogy a’ torypárt rettentő jelszava: 
„Tespedés.“ —  Mig ez érintett munka azt állítja föl alapelvül, 
hogy a’ tory-kormány vagyis nemhaladós Angliában örökre m eg 
szűnt : a’ torylapok életre halálra küzdenek pártjuk részérül, a’ 
kisebbszámol többséggé változtatni. Tagadhatlaunak állítván, hogy 
az irlandi szabadelmü követek nagy része, mint farka 0  Connell- 
nek, erőszak, eskütörés, sőt egy egész nagy kathol. összeeskü
vésnek köszönheti megválosztatását: fölszólítják az orangistákat e’ 
válosztások törvényszerűsége ellen kérelmet nyújtani az alsóház
hoz. Mivel pedig valamelly választás megtámodása vagy védelme 
iszonyú költséggel páros, leginkább pedig olly esetben, midőn a’ tanu
kat messziről kell hozatni, tehát közönséges aláírást javainak An
glia valamennyi conservativjei közt, állitván, h o g y , mivel ezek 
bírják a’ hon nagyobb részét, a’ szabadelmük, t. i. mint szegényeb
bek, nem sokára hátrálni leendnek kénytelenek. E ’ gyönyörű ter
vet fölülrá azzal szépitgetik, hogy két év előtt a’ whigek is aláírást 
nyitónak O’Connell kárpótlására dublini követszéke védelme által 
okozott költségiért; ez azonban egészen más, mint —  a’ kijelentett 
szándék szerint nagyban az egész elvet megtámodni akarni; egy  
olly elvet, mellyet az előbbi alsóház annyira pártola, ’s mellyért 
az irlandi kalholikusok vagyonukat ’s életüket is készek föláldozni. 
E ’ játék mindenesetre igen veszélyes, ’s még kétséges, valljon meré
szek e’ bele avatkozni a’ magosabb állású tóryfőnökek. Egyébiránt 
már annyira ment a’ toryk ingerültsége, hogy készek a’ radica-
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lóknak engedélyeket biztositni, csak hogy egyik egyházat a’ másik 
fölött diadalmaskodni láthassák. Helyeslik e a’ főtoryk ez ajánla
tokat, ’s hálójukba menendnek e a’ radicalok, vagy fognak e segéd
kezet nyújtani az irlandi katholikusok elnyomására, —  mind e’ 
kérdéseket csak a’ jövendő fejtendi meg. Azonban mindenesetre ezek 
határzatától függ a’ whigek további kormányon maradása, vagy attól e l
távolítása. —  Mig itt az anyaországban a’ hatalomért küzdnek a’ 
pártok, Canadában olly nehézségek készülnek, mik azt épennem  
leendik irigylendővé. A’ kormány egy ezred katonaságot külde 
ugyan Quebekbe, ’s a’ kormányzó mindent elkövete a’ csoporlulá- 
sok ’s engedetlen tisztviselők ellen ; de mind ezek nem használnak 
semmit. A’ nép még folyvást gyűléseket tart, mellyek utóbbika azon 
nevezetes határzatot hozá, hogy a’ britt parliamentet többé nem 
fogják kérni serelmeik orvoslásáéit.

Sept. 6án Londonba érkezvén Cambridge hg, először is 
Sofia lignőt ’s Sussex hget látogatá meg Kensington palotában.—  
A’ Morning Post szerint d. Carlos gyászt ölte IV Vilmosért, ’s paran
csára minden ügyviselőji hasonlót cselekvőnek egész Európában. 
Wexford Independent radical lap után a’ Times ezt írja: „Új pe- 
erek. — Kétségbe nem hozható hir után mondhatjuk, hogy kegyes 
szeretetreméltó fejdelemnőnk O’Connell D.mielt „Erin lord“ czim- 
mel peer méltóságra akarja emelni. E ’ hir minden hű alattvalót 
örömlángra gyujtand, főleg pedig „az irlandi idegeneket,“ mint* 
hogy Erin lord bizonyosan a’ felsőházban is hathatósan tudná 
ügyöket védni, mint azt eddig az alsóban tévé.“ A’ Times erre azon 
megjegyzést te s z i , hogy O’Connell peer lehet ugyan még vala
h a , de kérdés: valljon elvállolná e az illy fényes méltóságot.

Würtemberg királya Teck gr. álnév alatt ismét hajóra szál
lott, száraz földre vitorlázandó.

Múlt h. 26án a’ londoni Vauxhall kertbül ismét két léghajó 
emelkedők föl. A’ nagyobbikban Green léghajós ült hat kiváncsi gent
lemannel, a’ kisebbikben pedig Green fitestvére ángyostul. Ütvén perez 
múlva mind a’ két hajó szerencsésen lebocsátkozék.

Bonaparte József, Survilliers gróf, Bretlenham-pai kot válosz- 
tá Lawshall közelében (SuíTolkshireben) állandó lakhelyéül, ’s ott 
herczegi módra települt le. —

O L A S Z O R S Z Á G .
Aug. 2 lén  tartottak a’ velencze-majlandi vasút részvényesei 

a’ velenczei csarnokteremben egy nagy gyűlést. 141  személy vön 
abban részt, kik közül többen felhatalmazásokkal bírtak, úgy hogy 
mindössze 3 9 4  szózat képviselőji voltak jelen. Reálé az elnök felolvass 
egy vállalkozási tudósítást, mellynek következtében az építés költ
ségei az ahoz értők által készített előleges felszámítás után nem 
rúgnának csak olly kevésre, hogy a’ reá fortitandó tőke többet gyü
mölcsözne mint nyólczzal százától. Végre titkos szavazás utján kine- 
vezlettek az igazgatóság képviselőji.

Nápoly, aug. 29én : „Del Caretto tábornok’s rendőrminister 
utolsóelőtti éjjel Cataniaból kir. gőzösen ide érkezvén, 2 0  órányi 
mulatós után ismét visszatért. Hosszasb ideig beszélt a’ királylyal, 
mi azonban mély titok maradt; de gyanítják, hogy Sziczilia ellen 
rendszabályokrul kért bővebb utasítást, mikhez nyúlni nem mert, 
noha korlátlan hatalommal (carta bianca) ruházó fel ót a’ király. Ez 
okbul igen feszülten várjuk a’ történendőket, annyival is inkább, mi
vel sokan rebesgetik, hogy a’ capuai hg csakugyan részese a’ sz i
cíliai zavaroknak. A’ cholera már majd egészen megszűnt, ’s a’ ki
rály hihetőleg föloszlatandja az elzáratásokat; mi számithatlan hasz
nú leend a’ kiéhezett városra, leginkább pedig szegényebb lakosira.

A’ Giornale déllé due Sicilie szerint Fridrik cs. kir. fhg aug. 
29én elhagyó Nápolyt, ugyanazon ausztriai fregáton, mellyen ér
kezek. —

Komában még f. h. 2án is folyvást egyenlő erővel pusztita 
a’ cholera,’s az általányos rend mind a’ mellett sem háboritlaték, még 
az elszökött 19 gályarab is csöndesen viseli magát, ’s hír szerint 
már az albanii hegységben tanyáznak mindnyájan, honnan hihetőleg 
az Abruzzokba menendnek , mert ott legbátrabban fogják nyugtala
níthatni a’ nápolyi országúton járó utasokat. Megérkezvén a’ várt ka
tonaság, a’ kormány azonnal elszélyeszté az egyes faluk körül föl
állított zárvonalokat, mi a’ fővárosban igen jólevőleg csökkenté az 
élelemszerek árát, melly előbb a’ sok elzárkózás miatt már érezhe
tőn kezde emelkedni.

Valamint a’ mull héten az utczákon ’s nyilványos téreken 
nagy tüzeket gyújtottak, úgy most meg minden estve száz meg 
száz puskacsőbül lődöznek légtisztítás végett. Még mindegyre 
nagy hőség uralkodik, és gyakran szélvész látogatja meg a’ szomszéd 
hegyeket anélkül, hogy megfrísítené a’ levegőt.

Koma, sept. 5en : ,,Legközelebbi napokban több gyanús sze
gélyt fogata el a’ kormány, kikre utóbb kisült, hogy septemb. 3án , 
midőn sz. Péter egyházban rendkívüli ünnepi pompa vala tartandó, 
zavart akarának gerjeszteni, ’s azt használva, magukat Angyalvár 
birtokába helyezni. Egyetértésük volt az ott raboskodó gályásokon 
kid még több katonával is az őrseregbiil; ez utóbbi körülmény mind- 
azállal nem látszik valósulni, mert egy már elbocsátott katonaiiszten 
kívül eddig még egy katonát sem börtönöztek be. Egyébiránt az 
egész dologrul mély hallgatás uralkodik, ’s épen nem tudhatni, mi 
czel után törekvőnek az elfogott vakmerők, ’s mire számoltak ? Ktil- 
segélyt vagy tán néptüli pártolást vártak e , mind ez még eddig mély 
titok. Szándékuk sükerülhetését józanul ugyan alig képzelhetni, de

annyi bizonyos, hogy kiütvén a’ merény, Roma lakossága ijedtében 
azonnal cholerába esett volna. A’ halálozás végre csökkenni kezd 
ugyan; de félhető, hogy a’ már mutatkozni kezdett hidegláz még 
sok áldozatot ragadand el.'* —

S C H W E I Z .
Interlakenben az angolok kedvencz helyén nem rég kö

vetkező eset fordult elő: Néhány fiatal angol egy átdőzsölt estve 
után, talán kelleténél több champagner-mámorral fejükben, azon gon
dolatra jött, hogy a’ tág útezán öklözési gyakorlást tegyen. Miután ma
gukon próbát tettek, a’ mellettek ballagó parasztokat is megtá
madták, ’s ezek közt egy korosabb férfit is , és szabályszerűen 
megdögönyözték őket. A’ szokatlan üdvözlések felbósziték a’ kö
rül lakókat. Mindinkább több ember csődült össze ’s az öklész an
golokat megszalaszták, ’s lakásaikba űzték. Itt ezek besánczol- 
ták magukat, 's a’ sokaság ostrom alá vévé őket. Időrül időre dü
hös kirohanásokat tettek, ’s különféle sebző fegyverekkel is éltek. 
E gy vadászt is, ki a’ rendet akará helyre állítani, megrongáltak.
A’ harezot csak úgy azakaszhaták félben, hogy a'kormányzási hely
tartó egy csapat fegyv ■ es lövészt külde a’ hely színére, ’s e’ vad 
ficzkókat elfoDatá. A’ foglyok már most elitéltetésöket várják. 
Bern kormánya, mihelyt tudtára esék a’ dolog, azonnal értésíté 
az angol követet. Az angolok közül Interlakenben ugyan sok bu- 
gyog ’s haragszik, de mind ez nem fogja gátolni, hogy honfitár
saik idegen országban egyszersmind idegen törvény szerint ne 
Ítéltessenek m eg, mellyeknek alá veltetvék. A’ józanabb angolok 
kedvesen veszik a’ féktelenség meglakoltatását. —

A’ st. galli Alsó - Toggenburg vidéken, jelesen Flawyl s’ 
Fels - Uzwyl községekben a’ „Közhasznú Egyesület“ Schweizban 
divatba hozni kívánván a' selyemtenyészlést, főleg azon okbul, mivel 
a’ természettől mostohásan ápolt országokban szükség leginkább 
iparral pótolni a’ hiányzókat, e’ végre 2 5 0  részvényt bocsáta ki 
Ä0 forintjával, mellyekbül külföldiek is részesülhetnek. Egyébiránt 
ez egyesület 2 0  évre állott össze, mellyek múltával abból ismét 
kiléphetni.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Aug. 3án reggeli 9 órakor Zante szigeten földrengést érzet

tek , melly a’várban minden épületet tetemesül megrongált, ’s a’ 
városban is igen keveset hagyott épségben. A’ rengés majd fél per- 
czig tartott, ’s másnap is néhányszor megújult csekélyebb mérték
ben ugyan, de mégis aggódtatva a’ rémült lakosságot. Ugyanazon i- 
dőben Cefaloniában is érzék a’ rengést; Moreában mindazáltal még 
inkább kelle dühöngnie ’s iszonyú pusztításokat tennie ; ’s eddig érke
zett hírek szerint, Pargos helység egészen romhalommá változott.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápoly aug. 15én: Stürmer b. ausztriai követ már 

készületeket tón János cs. k. főhg. elfogadására. Dandolo ausztriai 
admiral kisérendi Syriába ’s; Athénébe a’ főhget. A nagyur Said ba
sát küldé a’ magas utazó elfogadására!, kinek ittléte több fényesün
nepélyre nyujtand alkalmat. —  A’ dögvész folyvást pusztít nálunk, 
Smyrnában mindazáltal már egészen megszűnt.

A M E R I K A .
Az Allgem. Ztg. Rio Janeiróból következő jui usi le 

velet közöl: „Brazília e’ pillanatban egy nagy csatahely tekintetét 
mutatja, mellyen két hatalmas ellenség egy trón birtoka vagya’ bi
rodalom-meghódítás miatt viaskodik. Mondhatni, hogy a’ végrehaj
tó , ’s törvényhozó hatalom, (kormány és kamrák) elkeserült erseny- 
társak, ’s a’ követház csatamezőjök. A ’ kormányzó, kit n.mellyek  
szilárd charakterűnek dicsérnek, mások ellenben nyakasnak kiáltoz
nak , nem csekély ingerlékenysége mellett bizonyos nyugalomban 
van, melly valainelly statuscsapásra látszik mulatni, mig a’ követ
ház majd minden lépten nyomon ingerelgeti öt. Mind e’ meghason- 
lásra a’ kamra felirása adott okot ’s alkalmat, mellyben az nyilványit- 
taték, hogy a’ kamra a* hitelvesztett ministeriumtól minden támoga
tást kénytelen megvonni. E’ megtámadás következtében a’ ministe- 
rium elbocsáttatott. Azonban az ellenzés ezzel nem elégült m eg, 
a’ tusát tovább folytatta, úgy hogy a’ kormányzónak azt kelle hin
nie , hogy a’ kamara rá czéloz. Ekkor a’ küldöttséget kemény és 
zordon kifejezések közt bocsátá el magától. A’ kamra hallgatott. E- 
zek közt az uj ministerium nem szerencsésb a’ múltnál, ’s az ellen
zés ezt is folyvást zaklatja, ’s a’ t, A’ britt követnek Palmerston lord
hoz intézett tudósítása szerint Braziliában most több rabszolgatőzsér- 
hajó készíttetik ki, mint régi időtől fogva, ’s pedig portugál lobogó 
alatt. Egy társaság keletkezett rabszolga-kereskedésre, mellynek tag
jai közt előkelő férfiak is szemléltetnek, mellynek szándéka e’ gya
lázatos tőszérkedésre gőzhajókat alkalmazni, hogy ez által a’ britt 
czikázóktul annál könnyebben, ’s bizonyosabban megszabadulhassa
nak. A’ rabszolga-csiszárok Haviéban száztól 1 le l  biztosíttathatnak. 
E ’ csekély mennyiség bizonyítja , mi nyereséges ’s aránylag kevés 
veszélylyel páros e’ kereskedés. A’ részvevők többnyire portugá
lok , de franeziák is egy részben.
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leon olasz őrezredei melleti igen bajos volt helyzetük; a’ tanács 
azonban e’ csiklandós és kétes állapotban is ludá a’ zavargás kitör
ését mellőzni, ’s a’ még csak akkor fejledező polgári őrségnél a’ 
háborgott indulatokat zabolázni. Az okos rendtartás nyilványos mél
tánylást nyert, ’s a’ derék városi tanácsnak szilárd intézettért boldogult 
királyunk ő fölsége legfelsőbb megelégedését is nyilatkoztaié, 
—  a’ kis őrcsapat akkori vezérét pedig polgári diszjellel tün- 
teté ki. Azonban mtilt az idő, változtak a’ körülmények, a’ kis őr
csapat’ soraiból az alapítók’ nagyobb száma sírba vagy nyugalomba 
lépett, ’s újak állottak az eltűntek nyomába. A’ város elöljárói, uj 
vezért adlak az ez évben már másfélszázra növekedett polgári őr
ségnek, Permájer József adószedő személyében, ’s a’ ns tanács 
szándéka komolyságátbehizonyítni kívánván, az eskü letételére szo- 
litá föl az őrségetés szemlét tarta fölötte, mi is f. h. tOkén ünne
pélyes szertartással ment végbe. VIár hajnal’ hasadtával elkezdődtek 
az e’ végre szerzett, ’s vasból öntött 62 fontos mozsár álgyuk ro
pogásai, mellyek közé élénken vegyült az ébresztődobok pergése. 
’s az utczákon végig hullámzó városi, ’s vidéki lakosok zajgása, 
Reggel 8 órakor a’ polgári őrség a’ czéllövésztéren sorba állott, szem
közt vele virágos oszlopokkal diszesített tábori sátorok készültek a’ 
városi tanács, a’ meghívott főhadi tisztek, és egyéb tisztviselők elfoga
dására; az egészet pedig végielen népcsoport övedzé körül, melly né
mán kisérte a’ komoly ünnepélyességét. Azonban a’ tanács, számom jeli s 
katonai, ’s polgári vendég kíséretében, a’ hangászkar’ zengedezése, 
az álgyuk’ dörgése, ’s az őrség’ tisztelkedése között megérkezett,
’s a’ sátorokban helyet foglalt. Egy ez alkalomhoz szabott beszédben 
először is a’ város’ birája, Plankenaurr József, szólalt meg, az ünnep’ 
okát, czélját, s fontosságát fejtegetőleg; emlékeztetvén egyszers
mind a’ polgárokat elődeik’ jeles viseletére; ’s azon reménynyel fe- 
jezé beszédét, hogy az őrség ezután is megfogja magának a’köz
bizodalmát ’s megelégedést szerezni. Azután a’ város kedvelt főjegy
zője, ’s volt országgyűlési követe, Duzár János, íigyelmezteté az 
őrséget kötelességei’ körére; elibe terjeszté a’ polgári osztály’ fon
tosságát, ’s azon megbecsúlhetlen kincset, mellyel a’ polgár utolsó 
vércseppig védeni tartozik, ’s végre hathatósan inté, hogy a’ fejde
lem ’s haza iránt „tartozó hűségökrül“ soha meg nem felejtkezve, 
egyesült erővel törekedjenek a’közboldogságot előmozdítani. Beszé
de után zászlójához esküdött az őrség. A’ letett eskü u'án, az őrség 
nevében, annak vezére Permájer József megköszönő a’ városi ha
tóság’ figyelmét, gondoskodását, egyszersmind nyilatkoztatván, hogy 
azon ösvényről, mellyet a’ törvény’s becsület a’ polgár elébe szab, 
őket a’világon semmi sem képes eltántorítani, ’s hogy önfeláldozással 
fognak azon zászlóhoz ragaszkodni, melly erény ’s közjó védelmére 
rájuk bízatott. Erre néhány hadfordulat következék, mel yek gyakor
lott ügyességre mutattak, ’s katonai szemlével végződtek. Tíz órakor 
visszavonult az őrség a’ városba, ho! az engesztelő mise-áldozat a- 
latt üdvlövésekkel tisztelkedék; a’ sz. mise végével a’ hangászkar 
zengedezése, ’s a’ végtelen népség „Éljen*4 harsogási között meg
indulván, Eszterházy hg vára irányában megállapodott, ’s itt, három
szori peloton-lövéssel, ’s az álgyuk’ ropogtatásával üdvözölte az öz
vegy hgasszonyt, szül. Liechtenstein ,Y! ária hgnőt, k i 28 év előtt ugyan
azon nap, (névnapján) az őrség ujonnyert zászlójának keresztanyja 
volt, ’s gyakor jótékonysága 's nagylelkűsége által a’ polgárok’ szi
vében magának a’hála’s tisztelet örök emlékét tűzte föl. Az ünnepet 
az őrség vezérénél, gazdag ebéd ’s estve fényes tánczmulatság re- 
keszté, hol a’ polgárok egyenruhában jelentek meg.

K o m á r o m m e g y e  föispániktatási ünnepélyének folytatá
sa. — F h. I Tikén a’ Tatában magát előre gyakorlóit mintegy 2 0 0  fő
nyi nemes lovagcsapat Sárközy Fősz.bíró vezérlete alatt, a’ főispán 
ur előleges elfogadására nevezett küldöttséggel, tömérdek népsoka
ság kíséretében, délutáni 2 óra tájon elibe mentek az izsai utón. A’
Vág -Duna hidjátul mintegy fél órányira, hol átöltözködési bódé volt 
készítve ő ml ga számára, üdvözlő beszéddel fogadá a’ megérkezettet 
a’ megyei küldöttség, ’sinnen, a’lói agnemesség, « zenkül az aranyos 
ruhában diszlekedeit ’s mintegy őrc-apstot képezett dandár ’s mint
egy 40  kocsi kíséretében, hat lovas hintóbán, kir. beiktató a’ váczi 
püspök oldcla mellett ülve tartá bemenetét a’ városba. A’ vágduna- 
hid 32 nemzeti lobogóval ’s mindenik végén egy diadalkapuval volt 
ékesítve , mellyeken ez ünnepélyre készült alkalmi versek valának.
A’ külső vásárállásnál sorban fölállítva várá a’ magyarés német fegy
veres polgárság, ’s a’ város bel- és kültanácsa. Ezek nevében üd
vözlő besz det monda itt az érkezőnek Amtmann £ ibiró, ékes ma
gyarsággal; mire a’ kir. iktató főpap’s a’beiktatandó főispán, hason- 
1. g magyarul, velős rövidséggel vál szolénak, köszönetét fejezvén 
ki a’ polgárság szives fogadásáért. A’ vármegyeutezánál ismét egy 
diadalkapun kelle a’ menetnek átvonulnia, ’s itt egy bíboros karszé

M A G Y A R O R S Z Á G .
0 cs. k. fölsége a’ n. m. magyar kir. Helytartó Tanácsnál 

megürült egyik tanácsnoki ’s az egyházi dolgokban előadói helyre, 
püspökczimmel, esztergomi kanonok és apát 1) e r c s i k  János urat 
méltóztatott kinevezni.

0  cs. kir. fölsége a’ hassiai választófejdelmi hget ’s kormány
zótársat, a’ magyar kir. sz. Istvánrend nagykeresztje megküldése 
állal, legfels. nagyrabecsülésiről’s jó akaratjáról bizonyossá tenni, ’s 
Festetics Samu grófot cs. kamrássá nevezni méltóztatott.

Nádorunk ő cs. kir. fhgsége f. h. 22én délután kívánt egész
ségben megérkezvén Bad-Emsbűl, ünnepélyesen fogadtaték, a’ bu
dai egyenruhás polgárság tiszlelgési közt. Este a’ két német színház 
’s pesti Dunasor ki volt világítva. —

C s o n g r á d  megye’ részéről julius 17kén volt országgyű
lési követ t. Klauzál Gábor ur aranyzott ezüst karddal tiszteltetettmeg.

Zi i nony ,  aug. 27ikén. Tegnap érkezett tudósítások szerint 
folyvást dühöng Törökországban a’ dögmirigy, ’s már néhány órai 
közelségre jött a’ szerb határokhoz. Mivel azonban az a’ hir is szál
longott, hogy a’ ragály már valósággal be is csúszott Szerbiába: az 
itt állomásozó orvos, .Vagy ur, Milos hg kívánságára elutazott Szer
biába, hogy a’ hir alapos, vagy alaptalan voltarul meggyőződjék. 
Ezúttal a’ most nevezett orvos ur Alexinezzebe is menend az ural
kodó herczeg kívánsága szerint, az ott fölállitolt szerb veszteginté- 
zetet, melly most 21 napra emeltetett, megnézendő, ’s egészen az 
itteni szerint idomítandó. E’ gondos előkészület mellett sem reményű 
már maga Milos herczeg is elzárhatni Szerbiáiul a’ ragályt, mellyelha 
ember és marba nem is, a Konslantinápolybul jövő posta és áruk 
bizonyosan terjesztenek. Ugyan Zimonybul m. h. 28rul írják, hogy 
igen drága készületü, brillantokkalrakott hüvelyű pompás kard érkezett 
oda Szerbiábul. Bizonyos kútfőből tudalik, hogy azt Milos hgajándékul 
küldi Szászországba, Freibergbe b. Herder fő bányászkapitánynak, ki 
párévvel ez előtt Milos meghívása következtében egész Szerbiát be- 
utazá, a’ bányászat sükerérül a’ hgnek körülményes ellőterjesztést 
tön ’s egy kis ásványgyüjteményt állita Ivragujewatzban a’ herczegi 
palotában.

Arad,  sept. lOén. Az aradi muzsikai conservatorium nö- 
vendé «nek nyárszaki nyilványos próbalétei f. e. augusztus hónap 28. 
2Í). é 30dikán, a’ nemes városi hatóság ’s igen számosán öszve- 
gyüb v  ngászat-kedvelő közönség jelenlétében tartattak, melly va
lamint ä' tanító urak dicséretes igyekezetét, úgy a’ növendékek újabb 
szép ’s feltűnő előhaladását örömmel tapasztalván, átaljános megelé
gedés^ ‘ közös tapsok által nyilvánitá. — Első napon a’ növendékek 
a’ hang'aszati theoriábal, harmonia-tudományból, zongorán és gi
táron próbáltattak. —  A’ theoria átalján még sokkal kevésbbé 
méltatik figyelemre, hogysem arról különböztetéssel szólni lehes
sen; annyival fényesebb volt ellenben a’ harmonia - tudományi pró
batét sükere, minthogy a’ növendékek a’ feladott harmóniai példákat, 
a’ hangászat természetéből következtetett elveknél fogva, nemcsak 
taglalták, ’s Alt-Vogler maximája szerint azoknak helyes vagy hi
bás szerkezetökröl okokkal támogatott ítéletet hoztak: hanem azon* 
felül egy, előttük egészen ismeretlen, thema felett, Z e n k e r  Fe- 
rencz jeles talentomu tanitójok ’s igazgatójok rövid magyarázata után, 
a’ hallgató közönségnek nagy meglepetésére, valamennyin kóla iró- 
tárczájokba r ö g t ö n  változatokat írtak, ’s azokat azután a’ zongo
rán el is játszották. Következő napon az é n e k e s e k  ’s h e g e d ű 
s ö k  próbáltattak. Harmadik napon a’ fúvó hangszerekre került a’
«or. — A’ növendékek száma a’ most befejezett nyári szakon 32tő 
volt, kik mindnyájan, a’conservatoriurnot fentartó részvényesek költ
ségein , valláskülönbség nélkül, h á r o m tanitó által, i n g y e n  ta
ní t t at nak.  Végre az is megjegyzésre méltó, hogy az aradi mu
zsikai conser\atorium részéröl, a’ M o z a r t  tiszteletére felállítandó 
emlékre, n e g y v e n  p e n g ő  ft. küldelett által a’ hangászati múze
umnak Salzburgba, hol az érintett emléket felállítani szándékoz
nak. — Hnm.

Sát or  alj a - U j h e l y ,  sept. 6án: Múlt h. 3 ién  Casinónk 
termében fényes tánczvigalom tartatván, annak egy pgő forintnyi be
menti díj bul, ’s a’ vele összekapcsolt sorshúzásból bejött összes tisz
ta jövedelem helybeli kórházunk gyámolitására fordíttaték. — Osz- 
szesen mintegy DOB vendég jelent meg a’ szomszéd megyékből, kik 
jközt számos főrangú; az egy pgő húszasával eladott sorsok száma 
pedig 1200ra ment. A’ nyerem ényeket nagylelkű szépeink szíves
kedtek készitni vagy vásáriam az intézet javára.

Ki s ma r t o n ,  sept. lOén. Sz. k. városunkban 1809ben föl- 
fegyvéreztetvén polgárink egy része, az akkor ott őrködött Napo-
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ken állva üdvözlé egy zsidó leányka hitsorsosi nevében a’ fővendé
get; mire ez nyájas leereszkedő szavakkal felelt. A’ megyeházban, 
a’ kebelbeli küldöttségen kívül többi közi Bars, Esztergom, Pest, P o 
zsony és Vas megyék küldöttsége lisztelkedék a’ főispán urnák, ki 
azoknak szives elfogadása után lakosztályába vonult. Este fényesen 
ki volt világítva az egész város, mit a’ főispán uír, hitvese ’s számos 
előkelők kíséretében, is szives volt megszemlélni. Kitünőbb szépség
nek valának a’ megye és városház, a’ pannonhalmiak kolostora és a’ 
casino, de ez utóbbit csak hamar le kelle rontani a keletkezni akart gyu- 
ladás miatt. Számos átvilágító ’s lámpafénnyel tündöklő fölirat gyö
nyörködtető a’ szem et; különösen meglepő volt a’ pannonhalmi atyák 
kolostorának homlokzata, mellyen az ablakokban szétosztva volt jel
képek alatt, következő fölírás ragyogott; „Pannon szent halmán la
kozó rend hódol előtted! S’ érdemidért kíván mennyei ’s földi ba
bért.“ Másnap, i  Öikán, a’ gyűlésben a’ beiktató püspöK ő exclja velős 
beszéde után létévé ő mltga a’ főispáni hitet, magyarul. A’néhány üd
vözlő beszéd, számos táblabirák kinevezése, ’s egy pár tárgy fölvé
telével végződött közgyűlés után szemlét tarta a’ főispán ur lóháton ; 
később pedig fényes lakoma következők ; a’ főispáni asztalon kívül még 
más négy] helyen vendégeitekén meg a’ külön rendű és rangú közön
ség. A’ nép számára egy egész ökör sütteték nyárson, ’s két magas 
állásrul borfolyatás közben kenyér is bőségben szóraték. Az e- 
gész ünnepélyt színi előadás, ’s magyar öltözetben megjelent kö- 
zönségü tánczmulatság fejező, melly hajnalhasadtig tartott.

C s a l l ó k ö z ,  sepi. lökén. Örvendetes hirek után szomorú 
adatokra szorultunk. Az öröm, mellyel a’ természet’ adományi el
töltők a’ mezei gazdák’ sziveit, panaszra változott, ’s a’ szerencsét
lenség’ zsarnok kezei elronták még reményök’ csiráit is. —  Telvék 
kamráink gabonával, tömvék pajtáink ’s kertjeink szénával és szal
mával, de mi számára? mert puszták aklaink, — a’ marhadög olly 
hirtelen beütött, hogy egy birtokosnak, kinek ezelőtt 2 0  darab szar
vasmarha díszesíté udvarát, most egy beteg borjú bőgvén, siratja 
társait, mellyeket részint a’ dög ragada e l , részint a’ zsidók (mert 
másnak nem kellenek) fél áron vesznek meg. —  Egyik mezőváro
sunkban vásár lévén, a’ szarvasmarha eltiltatott, a’ lovak’ ára pedig 
annyira fölemelkedett, hogy a’ vásárlók csak azért vettek, eladván 
vetni készített gabonáikat is, mert itt lévén a’ szántás’ ’s vetés’ ideje, 
marhák’ hiánya miatt, lovak váltják föl az igát. —  Alsó-Csallóköz
ben kezdődött ezen ragály, ’s most már a’ felső járás’ némelly falui
ban is dühöng, a’ betegség legelsőben étlenségen kezdődik, később 
nyála foly, ’s, szeme könyez a’ marhának; fejét tekergeti, fogát csi
korgatja, hihetőleg fájdalomból, később ismét eszik ; de harmad
napra ledül ’s nagy nyögés közt megdöglik, ’s rajta bármi szerek
kel is segítni lehetetlen. Vágynak azonban példák, hogy a’ melly 
marhán betegsége előtt ér vágatik, könnyebben kiállja a’ sarat, vagy 
ha megdöglik is, tovább elhúzza; világos jele, hogy ezen beteg
ség leginkább a’ vérnek szüleménye. Milly haszonnal lehetne a’ hi
deg vizet itt használni! kivált azon helységekben, hol folyóvíz van, 
ha már egyszer el lehetne hitetni a’ köznéppel a’ hideg viz’ jóté
konyságát ; de ettől futnak, mint a’ veszettek; borhoz ’s pálinkához 
kapnak, pokolban tüzet élesztendők. Egy próbát akarék tenni hideg 
vízzel, ’s már az első felülöntésre látám, milly vidáman tekinte rám 
a’ beteg állat; de mielőtt folytathattam orvosi próbalétemet, a’ zsi
dók elvitték. “ A Hírnök e ’ szomorú közleményéhez egészen hason
ló esetekről tudósíitatunk alföldi levelezőink által is. —

G ő z ö s i n k  jövő octoberben következő rendben indulandnak 
szokott állomásikról: „ Ma r i a  A n n a “ pályája még bizonytalan. 
„ N á d o r “ Bécsbül Pozsonyba; (délután két órakor) 4. 11. 20 . ’s 
27én; Pozsonybul Pestre: (reggel) 5. 12. 2  í. ’s 28án; Pestről 
Pozsonyba’s Bécsbe: (reggel) 7. 14. 2 3 . ’s 30án. „i{ rp á d“ Bécs
bül Pozsonyba: (délután két órakor) 1. 8. 15. 2 2 . ’s 29én ; Pozsony
bul Pestre: (reggel) 2. 9. 16. 23 . ’s 3 0 á n ; Pestről Pozsonyba ’s 
Bécsbe: (reggel) 4 . 11. 18. ’s 25én. „ Z r í n y i “ Pestről Zimony- 
ba ’s Drenkovára: 13. ’s 29én; Zimonybul Pestre: 6. ’s 2 l én;  
Drenkovárul Zimonyba: 4. ’s 19én. „I F e r e n c z “ Pestről Zi- 
monyba ’s Drenkovára: 6. ’s 22én; Drenkovárul Zimonyba: 12. ’s 
28án; Zimonybul Pestre: 14. ’s 30án. „ A rg ó “ Skela-GIadovárul 
Galaczra: 13. ’s 29én; vissza: 3 . ’s2 0 á n ; „ Mar i a  D o r o t h e a “ 
Galaczrul Konstantinápólyba: 2. ’s 19én; vissza: 14. ’s 30án. 
„V F e r d i n a n d “ Konsiantinápolybul Trapezuntba: 13. ’s 27én. 
„ M e t t e r n i c h  K e l e m e n  hg“ Konstantinápolybul Smyrnába: 
hetenkint egyszer. —  Nem kis örömére szolgálhat a’ honi iparelő- 
haladtát bensőleg óhajtó kebelnek látni v. tudni, milly rendkívül jó 
sükere van gőzösink pályázásinak. Nincs indulás, viz után vagy víz 
ellenében, hogy áru ’s utazó, az elégségig ne találkoznék, jövő 
menő gőzösinkre. így  legközelébb, a’ f. h. 18ikán Bécsbül 5 óra
kor indult ’s hozzánk Pestre esti 6 órakor megérkezett Árpád 5 0 0  
mázsa rakmányt (Ladung), 1 0  kocsit és 1 4 8  utazót hozott, 20ikán 
Bécsbe visszaindultakor pedig mintegy 3 0 0  mázsa rakmányt és 1 2 8  
utazót vive magával, kik közt Lilienfels b., Wrede hg, Wimpfen 
bárónő, Hanke grófnő , Busotzky ’s Gorhotzky grófok és Misovsz- 
ky lovag is. Óhajtható, hogy a’ hazánk egyéb részeit keresztül szegő 
gyorskocsizási vonalok is illy kedvező sükerrel jutalmazzák a’ vállal
kozók szép igyekezető, ’s kereskedésünk emelkedésire nézve igen 
fontos következményű buzgalmát.

B á c  s megye karai ’s rendei f. h. 1 ükén tárták lludics Jó
zsef főispáni helyettes ur beiktatási ünnepélyét; mirül jövő szá
munkban bővebben. —

A ü  S Z T R I A.
A’ prágai lap f. h. 13ról következő czikket közöl: „Több 

hozzánk érkezett levél szerint, a’ külföldön azon hir terjeng, hogy 
Csehország fővárosában betegülési esetek történtek, mellyek cho
lera iránti aggodalmat ébresztenek. iMivel azonban mindeddig sem 
a’ fővárosban, sem a’ körülfekvő falukon, semmi ollyas eset nem 
történt, melly illy aggodalmakat igazolhatna, ’s mivel az egészsé
gi állapot minden tekintetben tökéletesen megnyugtató, ez álhirt 
’s annak terjesztését, mellyek a’ néhány hét múlva tartandó ter
mészetbúvárok nagygyülésire háborító hatásúak lehetnének, ezen
nel valótlan költeményeknek bélyegezzük, ’s ez ellenmondásunk 
közzétételére mindenkit fölszólítunk.“ —

P O R T U G Á L I A .
A’ charta hívei kormányzóságotállitoüak fö l’s ez nyilványitást 

intéze a’ nemzethez, mellynek lényeges tartalma ez: A’ kormány
zóság semmi inás alkotmányt nem ismer el, mint a’ don Pedro által 
létrehozott chartát ’s félrevet minden változtatást, melly azon, a’ ben- 
foglalt határzatok ellenére történt. Az Í83öik i sept. 9ike óta hiva- 
taloskodott ministerség és gyűlés minden cselekvényit erőtlennek 
nyilatkoztatja. A’ kormányzóság egyetlen kitűzött czélja: a’ nemzet 
és királyszék előjogait ’s szabadságait a’ charta rendeletéi szerint is
mét helyreállitni. Minden olly kérdés, melly az igazgatásra, személy
ek és pártfelekre vonatkozik, egeszen kívül esik a’ kormányzóságnak 
’s a’ vele együtt munkálkodó portugáloknak hivatalkörén; ’s mihelyt 
az uj fordulat megtörtént, visszatarióztatandják magokat a’ politikai 
ügyekbe avatkozástul, ’s alája vetendik magokat a’ charta rendelmény- 
inek : mert az ő egyedüli czéljok, a’ királyszék méltóságát újra meg- 
erősitni, ’s az ország szerencséjét biztosítani. —  Az oklevél Torres- 
Vedrasban költ aug. 2 írül Terceira hg, Saldanha marquis és Mousinho 
Albuquerque aláiratával.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi levél f.h. 2rul következőleg adja elő az orszagviszcnyok 

mostani állapotjál: A’ szomorujáték, melly előttünk játszatik , nap- 
rul napra inkább közelít kifejlődtéhez ; de nem ama’ lezuzó érzelem
mel , mellyel bennünket Shakspeare fönséges szomorujátékaiban 
kifejtett hatalma a’ végzetnek eltölt, hanem az undor és irtózat vegy- 
itéke , mellyet Hugo Yictornak és Dumasnak véríertőztetésbül, mé
regke verésből, és lestvérgyilkolásbul összeférczelt müve ébreszt, ’s 
melly e ’ borzasztó jelenetek nézőiben az emberi érzetet megmérgezi. 
Az ismeretlen kéz, melly a’ gyilkoló aczélt sötétben vezeti, mindig vé- 
rengzőbben közelít, ’s a’ minden tábornokot megölni akarás terve 
a’ legirtózatosabban valósul. A’ rég munkásságon kivül élt Saars- 
fieldet ’s Mendivilt meggyilkolák Pamplonában, más nyolcz személlyel 
együtt. Mint mondják Ciudad Rodrigoban több tiszt, ’s közöttök Módii, 
hasonlóképen Burgosban , Zariateguy közeledte alkalmával számos 
ártatlan tiszt ’s egyéb polgár hullott el a’ vérengzők fegyvere által. 
A’ kormány mind e’ történetek mellett hanyagnak mutatkozik, ’s egy- 
kedvüleg hallgat. Egy követ sem merészli azok indítóit a’ nemzet 
előtt megnevezni; sőt a’ Mendizabal által fizetett lapok még magasz
talják is őket. Csak Luchana gróf bocsáta Siguenzaból m. h. 29rül 
egy nyilványitást közre , mellyben mind ama’ botránkoztató esetek
re nézve a’ pénzügyministerre rová a’ felelősséget; egyszersmind le 
vonja Seoanerul a’ kétszínűség álarczát. „Rilbaonál, úgymond, győ- 
zödelmeskedtünk; de a’ természet megtölté a’ kórházakat, ’s ször- 
nyüködve látá az ember azon férfiakat, kiknek életét az ellenség tü
ze a’ harczban megkímélő, áldozativá lenni a’ gondatlanságnak, ágy, 
táplálat és gyógyszer nélkül. Hány veszté el csonkítás által tagját, —- 
nem sebe miatt, hanem mert a’ hideg ellen ótalma nem lévén, azokat 
elfagyasztá. Seoane mindennek szemtanúja volt. Neki el kellett volna 
oszlatnia a’ csalódást a’ nemzet előtt ama’ szentségteremben, hol 
ez képviseltetik ’s gátot kellett volna vetnie Mendizabal szemtelen 
ármánykodásinak, mindannyiszor, valahányszor ez a’ közönségnek azt 
hazudá, hogy a’ hadseregnek mindene bőségben van. Ez által okozá 
ő a’ legközelebbi katonalázadásokat ’s Escalera és más tábornokok 
meggyilkoltatását.“ Továbbá rágalmazónak ’s cselszövőnek nevezé őt 
Luchana gróf, a’ cortesülésben mondott vádlásiért, ’s azt állilá, mi
kép a’ ministerek soha nem parancsolák neki, hogy egyenesen Se- 
goviába menjen ; csak Seoane jelenté neki e’ kivánságátlevélben. Vég
re mentségeket hoz föl az órlisztek viselete iránt. Ok, úgymond, már 
kegyelmet nyertek a’ királynéiul ’s az ellenség előtt ismét lemosand- 
ják ama’ szennyet. E’ nyilalkozásra jónak látták a’ cortesek egy  uj 
fölszólitással válaszolni, az által, hogy Seoanet elnökül, Muguirot 
pedig alelnökül váloszták. Ennyire megvakilja a’ szenvedély az em
bereket ! Inkább megbántják újabban a’ hadserget és tábornokot, kik
től sajátképen az ország ingadozó léte függ , hogysem gyermekes 
bosszankodásukat elfojtanák. —  Mendizabal olly utat váloszta, mellyen 
főtábornok lehet; beálla gránátosnak. Arguelles most egészen csende
sen viseli magát; de kormányzóság-állitási tervet főz, mellyel legkö
zelebb a’ cortesben elő fog állani; ez annyival kivánatosb, minthogy 
e’ terv valósulása őt ’& övéit megbuktatándja. Minden, ki a’ dolgok 
mostani állását hideg vérrel áttekinti, azt fogja vallani, hogy Luchana 
gróf által küzdendő fényes diadal nélkül csak csuda által menekhelik 
meg a’ királyné. Mendez Vigo tábornok véres ütközetet vívott Za
riateguy ellen Nebredanál m. h. 28ikán ’s erősíti, hogy az ellensé
get m egveré; de a’ helyett hogy folytonosan üldözte volna, este m ég
is visszatért táborába. Időközben meghódítók a’ carlospártiak Penacer- 
radátis ’s az éjszaki tartományokat háboritlanul bírják ; mert olly kato
nák, kik tábornokaikat öldözik, nem örömest ütköznek meg az ellenség
gel. A’ Logronoban lázongott csapatok lecsilapithatása végeit, minden
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egyházi edényt eladóit a’ tartományi biztosság. Salamanca vidékén az 
egész portugál segédsereg kikiáltá don Pedro chartáját, ’s gyors 
menettel útnak indult egyenesen haza felé. Néhány nap előtt egy 
lengyel tiszt, Brahovszky, Campuzano sógora, ékezék meg itt Drezdá- 
bul; ő a’ táborozásban önkénytes gyanánt akar részt venni. A’többi len
gyelek, kik előbb a’ franczia hadseregben szolgáltak, már nyolcz hó
nap óta nem kaptak zsoldot, ’s csaknem mindnyájuk lova éhen veszett 
el. Nagy örömöt okoza itt e’ napokban a’ hivatalos Gaceta által el
terjesztett (kétségkii! valamelly franczia lapbul kölcsönzött) ama’ hir, 

a’ porosz király követséget nevezett a’ spanyol udvarhoz. A’ 
szemfüles Gaceta e’ körülményben a’ porosz udvarnak a’ többi éjszaki 
hatalmasságok politikájálul különváltát akarja látni, ’s különösen figyel
meztet arra, hogy a’ követ lengyel: ’s pedig a’ spanyoloknál lengyel 
annyi mint zenditő. A’ Gaceta általában sokoldalú tapintattal bir. Minap 
hosszú czikkekben gyönyörködteté olvasóit a’hannoveri király magán
éi etébül vett történetekkel; most pedig naponkint megörvendezteti 
őket az alkotmánynak Olaszországban történt kikiáltatásárul szóló 
czikkekkel s’ a’ t.

E ’ levél Írója ellenséges indulattal látszik viseltetni Seoane tá* 
bornok iránt. A’ JVÍ. Chronicle legalább egészen más nézettel van annak 
személyes talajdoni és pályája felü l, mint im e’ következő elmélke- 
désibül kitetszik : Olly ritka lévén Spanyolországban a’ szilárd lelkű 
’s nemes tulajdonú férfiak még a’ polgárháború ’s ingerültség idősza
kában is : örvendetes jelenség Seoane tábornoknak bajnoki nemes ma
gaviseleté, kinek dorgálási előtt maga Esparlero is szégyenülve hát
rált, ’s csak félig végezé gonosz müvét. Midőn a’ katonák La Gran- 
jában fölzendültek, ’s tiszteik nyugalmasan nézék a’ történteket: 
Seoane mindent elkövetett, (juesada és Isluriz megszabadithatása 
végett; mi azonban, mint tudjuk, csak ez utolsóra nézve sükerült neki. 
Midőn az őrcsapat a’ fővárosbul kiindulni vonakodék : közükbe lépett 
Seoane, ’s félig mint tábornok, félig mint túsz (kezesi velők ment, csak
hogy megszabadíthassa Lissabon! e’nyugtalankodóktul. San Sebastian- 
ban láták őt az angolok, mint jelent m eg , az elzuzott láb fájdalmit 
föl sem véve, —  a’ legveszélyesb pontokon ; ’s mégis most, midőn 
folyvást a’ Valdeznél kapott sebben sinylik, az ifjú őrtisztek bosszú- 
állásinak van kitéve. Gyalázat Spanyolországnak ’s a’ spanyol mini- 
sterségnek, illy garázdaságot nyugalmasan nézni, és semmit nem ten
ni annak meggátlására.

Don Evaristo San-Miguel egy köriratot bocsáta közre, melly- 
ben többi közt ezeket mondja : „Nagy sajnálkozással látá a’ királyné, 
hogy az engedetlenség’s féktelenkedés minden korláton áttör, ’s hogy 
nyilványos zendülés azon kardot, mellynek csak az ország ellenségit 
kellene zaboláznia , a’ tábornokok vérébe mártja. E ’ garázdaságok, 
úgymond, idegen befolyásnak tulajdonitandók ugyan, de azoknak foly
tonossága inegbecstelnitné a’ hadserget, maga után vonná a’ bosszú- 
állás iszonyú cselekvényit ’s tönkre juttatná a’ legszebb, legtörvény- 
szerübb ügyet. Akarja ennélfogvást a’ királyné, hogy a’ fegy (Ois- 
ciplin) és alárendeltség elleni vétek szigorun megbüntettessék , ’s 
minden katona, ki a’ szükség és zsoldhiány ürügye alatt illy undok 
kicsapongást követ el, becstelennek nyilványittassék.

A N G L I A .
London sept. 8án : O’Connell igen hosszú’s velős iratot külde 

Irlandba, mellyben következőleg értesíti a’ nemzetet a’ két politikai 
párt erejérül: „Ezen jelszó m ellett: „Igazság Irlandnak,“ most ezek 
harczolnak: az udvar, valamennyi minister, Irland, a’ skót választóság 
többsége, és az angol városok választoságié, végre a’ grófsági vagy 
megyei választók nagy része, melly azonban valamennyi megyét 
tekintvén, mégis kisebbségben marad. A’ mondott alapelv ellen pedig: 
a’ lordok ; az alsóház egy része, melly azonban többségre soha nem 
fogjuthatni ; a’ statusegyházi papság többsége, mind a’ presbyterián 
mind a’ püspöki egyház résziről; ’s az angol megyei választók több
sége.“ —  Hogy tehát Irland valahára mégis igazságot nyerhessen, 
ezeket ajánlja az izgató: 1) kiterjesztését a’ választói jognak a’ gróf
ságokban kisebb háztulajdonosokra is, ’s a’ szózatok följegyzése kön
nyítését ; 2) megszabadítását a’ választói jognak a’ várasokban, min
den nyomasztó záradék alól, az adófizetés iránt; ’s hogy lakásváltoz
tatás ne semmithesse meg a’ választói szózat bejegyzésit azon évre; 3) 
tökéletes testületjavitás terjesztessék ki minden elegendő birtoku 
vagy lakosságú városra; 4) a’ tizedrendszer egészen szüntessék 
meg, ’s a’ protestáns papság a’ statuspénztárból fizettessék. Első 
kötelességük gyanánt tartsák pedig Irland képviselőji, mindenkor 
gyámolitani a’ ministeriumot.

Waterfordban (Irlandban) ünnepi lakomát tartottak W yse ’s 
Darron ujonan választott parliamenttagok tiszteletére, Stuart Villi- 
ers Henrik lordhadnagy elnöksége alatt. Legkitűnőbb szónok volt 
Shiel R. L. parliamenti követ. Végezvén beszédében a’ régibb 
történeteket, igy folytató azt: „Nem erőszak, hanem az igazság 
hatalmával tartá fen Irland csöndét Mulgrave gr. — Peel 1 S ieb en , 
’s Goulburn iS iÖ ben  a’ fölkelési törvénynyel törekvőnek azt esz
közleni ; a’ whigek pedig a’ kényszerítő törvényhez folyamodtak, 
de szinte süker nélkül. Végre újabb politikát kísértének m eg, ’s 
igazság lett a’ nemzeti betegség gyógyszere. Ezentúl senki sem 
szóland többé Angliáiul elválásról, ’s csak engedje Anglia, ’s mi 
bizonyosan szorosan egyesülve maradandunk vele; mert valódi ha- 
zalisággal senki sem fog bennünket fölülmúlhatni. Fejdelemnőnk 
kormány-pálczáját veszély nélkül bizhatni e’ hon őszinte, lelkesült 
lovagi hűségire. Köztetek jövék világra. Azóta messze földet be* 
vándoroltam; ’s igen hosszas évsor után egészen más körülmények 
közt jelenvén most meg körötekben, búskomoly öröm tölti keble

met. Mindenfelől olly nagy változásokat látok, minőket nem véltem itt 
lelhetni, ’s ez —  szabadság’s gőz. Matt felfödözése többet hasz
nált Irland összeköttetésinek Angliával, mind Pitt a’ nagy statusfér- 
íi. Az erkölcsi változások azonban még sokkal jobban örvendeztetik 
lelkemet. Midőn folyamunk partján mint gyermek vidoron játszóm, 
rabszolga valék, most pedig már férti’s szabad vagyok.“ —  A’ többi 
számos áldomáspohár közt dörgő tetszéssel harsogák az 0 ’ Connellért 
üritettet; mit nevében Shiel köszöne m eg, is szavait e’ mondással 
végzé: „O’Connellélettörténete , egész Irland története. O’Connell 
ezentúl is mindig úgy fog cselekedni, mint eddig. Mi védni fogjuk az 
alsóházban azon politikát, mellynek ő képviselője. Neki köszönjük 
szabadságunkat.“ —  Az utolsó áldomás a’ sajtót illető.

A ’ királyné Liechtenstein liget f. h. Íjén fogadó Windsorban 
’s pompásan megvendéglé.

London, septemb. 9én. A’ belgák királya tegnap szemlét 
tarta a’ kir. testőrség fölött, melly Windsorkastély udvarában volt föl
állítva. Fens, neje ’s a’ királyné ’s jelenvoltak a’ szemlén. —  Lich
tenstein herczeg végezvén tisztelkedését Victoria királynénál, Parisba 
utazott az ausztriai császár nevében szerencsét kivánandó, Orleans hgnek 
múlt hónapokban kötött házasságához. —  A’ híres Waterford marq. 
halála nem valósul; megsebesitteték ugyan Itergenben, de már min
den veszélyen túl esett, mint azt nemes testvére több lapban hirde- 
té. —  Back„Terroru hajó kapitánya, ki ÍS36ban Kosz kapitány ke
resése végeit a’ föld sarki tengerre vitorlázott, szerencsésen meg- 
erkezék, miután egy egész évet tölte el jég közé zárva. A ’ hajó 
egészen haszonvehtlenné vált.

Egy dublini lap szerint, az uj parliament már f. é. novemb. 2án nyitandja meg üléseit; mire a’ M. Herald azt jegyzi meg, hogy 
az uj alsóházban ezúttal 1 7 0  szárazföldi ’s tengerész katonatiszt 
fog ülni.

Braunschveigi Károly hg folyvást látogatja főlovászmeste- 
rével a’ főnemesség várait, ’s jelenleg Devonshire hgnél mulatja 
magát vadászattal Chatsworthban. —  Peel Robert egészsége még 
mindig olly gyönge, hogy minden izgékonyságot szorosan kerül
nie kell.

Calcuttában a’ lahorei Rundschid Singh 16  éves unokája 
egy 1 0  esztendős hgnővel házasságra k elt, melly alkalomkor 1 0 0  
ezer font sterlinget osztatott ki a’ vendégek közt.

Parisból sept. 4ről érkezett hir szerint Chesney ezredes, ki 
az Euphratszóllitványt vezérlé, ’s nem rég Londonba érkezők, le 
veleket hozott Bombay kormányzójától azon tudósítássá?, hogy kor
mánykerületében három orosz ügyvivőt bebörtönöztek, kiket világos 
tetten kaptak, midőn a’ benszülötteket lázadásra akarák izgatni. A’ 
levelező szerint, igen fontos részleteket közlenek az érintett lev e
lek. —  Különös, hogy e ’ londoni hirt Parisból kell hallani.

Sept. 5én délelőtti 11 órakor London keleti része lakosit 
ismét uj gőzhajóval történt szerencsétlenség rémité meg. „Apol
lo“ gőzös ugyanis reggeli 4  órakor mintegy 20 utazóval Yar- 
mouthba indulván egy Leithből jövő gőzössel keményen összeüt
között, ’s azonnal elsülyedt. Az utasok közül csak igen keveset 
lehete megmenteni. A’ másik gőzösen nem történt semmi kár; de 
„Apollo“ hihetőleg igen sokáig leend kénytelen vizfenéken vesz- 
tegleni, mert azon helyen, hol elsülyedt, a’ folyam medre rendkívül 
m ély, mi a’ fölhuzatást igen nehezíti.

Londonban ez idén a’ nyár példátlanul egészséges volt, n é
hány hét óta azonban a’ halomás nagyobb mértékben szaporodik. Hi
re volt, hogy a’ cholera kitört, de alaptalanul, noha fordulnak elő 
úgy nevezett angol-cholera-esetek (hányással páros hasmenés.) 

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ Quotidienne következő alaptervüket közli a’ legitimistáknak, 

a’ jövendő válosztásokra nézve: A’ legitimista jelöltek kötelezendik 
magukat, 1) Követségük alatt semmi fizetéssel összekötött hivatalt 
nem vállalni; 2) az eddigi választási törvény javítását mindenkép elő 
mozdítani ; 3) a’ választók hódolati esküjük eltörlesztésit javalni; 
4) semmi díjfizetésben, melly a’ háztartási költséget csökkentené, ’s 
épen olly kévéssé engedvényekben, Paris város számára m egegyez - 
n i, mellyek által csupán helyzeti költségek (e’ vágás a’ juliusünne- 
peket éri) az ország pénzével leendnének teljesitendők ; 5) azeskütt- 
szék ’s nyomozás-szabadság háboritás nélküli hatáskörét kívánni, mikép 
annak a’ charta szerint divatozni kellene ; 6 )  a’ titkos költségek leszál
lítása mellett szavazni, ’s a’ költségjegyzéket 1830k i álláspontjára 
visszavinni; 7) Francziaország jogait a’ meghódított Algierra föntar- 
tani, ’s a’ ministerek ’s egyéb tisztek, kiknek munkássága e’ gyarmat- 
tali fölhagyásra czéloz, vádállapotba helyeztetésit kívánni; 8) az 5ges 
statusadósságnak, a’ divatozó kamattal jobban megegyező ’s a’ hitel em el
kedésit előmozdítandó, változtatását javalni; 9) a’ hadsereg békelábra 
állittatását ’s 10) az igazgatás központosulta megsemmitéséí, ’s a’ köz
ségek azon joguk visszaadalását kívánni, miszerint maguk tanácskoz
hassanak ügyeikről, ’s a’ helybeli adók megajánlása tőlük függjön. —  
A ’ doctrinairek ’s mérsékleti baloldaliak lapjai szerint, a’ baloldal el- 
lenzőji bizton aláírhatnák e ’ pontokat, ha előbb néhányat kitörlenének, 
mellyekbül igen világosan kirí a’ legitimista-szellem. —

Nemours hg f. h. 8án utazék keresztül Chalons sur Saone-on, 
kíséretestül Toulon felé a’ constanlinei hadszállitványhoz siető szán
dékkal; hova 9én csakugyan meg is érkezett.

A’ Courier valótlannak hirdeti azon állítást, hogy Jussuf, N e
mours hggel, Afrikába utazott; ’s legújabb hirek szerint csakugyan 
valósul, hogy Jussuf f. h. 9én reggel még Parisban tartózkodók. 
Hosszasb tartózkodása Parisban a’ jelen körülmények közt, oda Iát



szik mutatni, hogy a5 kormány még nem veezíte minden reményt V  
Konstantinéi beyjei történhető kibékülés iránt; mert különben bizo
nyosan nem fosztaná meg a’ hadserget azon fontos szolgálatokul, 
mellyeket soraiban Juss u ft ól vághatni.

Persil, a’ pénzverőház igazgatója, most is olly munkás,mint 
koronaügyvéd korában volt; már igen sok csalfaságát födözé föl a’ 
párisi ötvöseiének mellyel az arany- ’s ezüst-bélyegzéskor, e’ nemes 
érczeket megrontják, ’s hir szerint, az egész tísztvisslőséget megvál
toztatni szándékozik , mellyre eddig az eziránt! főlügyelet bízva volt.

A’ párisi érsek következő tartalmú körlevelet bocsáta ki : „Pa
ris, sept. 7én: Lelkész ur ! Azon nagy botrány látásakor, melly épen 
most történt szemeink előtt, ’s még naponkint mutatkozik szent he
gyünkön a’ nap ragyogó fényinél; azon több mint helytelen jelképek 
föltünésekor, mellyek most Megváltónk sugárzó keresztje helyét fog
lalják e l ; istentelen kárhozatos irók koronázott kepei irányában, mely- 
lyek az alázatos szűz pásztornő helyén állanak, mellynek ótalma 
legnagyobb csapásoklul menté meg a’ fővárast, —  fájdalmas jajkiáltásra 
fakad, Chlodwig, nagy Károly, sz. Lajos, Francziaország, a’ haza 
vallása , mellyre a’ jámbor igazhivők könyűi felelnek. A’ keresztföl- 
magasztalás 9napi ünneplésin minden misén a’ Genoveva ünnepi imád
ságok is elmondandók.“ (Következik az aláírás.) A’ jour. des Débats 
hosszú czikkben törekszik megmutatni, hogy a’hajdani sz.egyház Pan- 
theonná változtatása nem sérti a’ vallást.

A1 Ithone-megyei ispán, a’ lőporárulás elleni tilalmat, mely- 
lyet az i S 3 iki lyoni lázadáskor kihirdettek, megszűnteié. —  F. h. 
5én nyílt meg Metzben a’ tudományos congressus. —  Astrolabe ’s 
Zelée hajók, Dumont d’Urville és Jacquinot kapitányok vezérlete 
alatt f. h. 7 én Teulonbul megindultak nagy világköiüli utjokra.

O L A S Z O R S Z Á G .
Több általányos zavargást köziének már lapjaink, mellyek a’ 

cholera miatti bizalmatlanságból eredtek Olaszországban, ’s azokhoz 
most még következő részletes leirását adjuk a’ Penneben kiütött lá
zadásnak , mellyet szinte a’ botor mérgezési gyanú okoza. E’ kö
rülményt t. i, többen hasznukra kuánván fordítani, mindenféle föstett 
anyagokat szórtak titkon a’ kutakba. Midőn a’ gyanú már legfelsőbb- 
polczra hágott a’ népnél, istentisztelet után az összeesküdtek kolom- 
posai az összegyűlt nép előtt egyenesen mérgezéssel vádolák a’ kor
mányt, s látván hogy beszédük nem marad épen minden hatás nélkül, 
azonnal uj alkotmányt hirdetének ki, mellybül minden kitelhető jót jö 
vendöltek a’ népnek, ’s ideigleni kormányt állapitáiiak meg több igen 
tisztes személyben. Ezután a’ rendőrséget lefegyverzék,’s fő felügye
lőjüket börtönbe veték. Másnap fényes „Téged Isten dicsérünk“ tar
tatván, a’ zenditők indítványára, ugyan bámultak ezek, midőn a’ püspök 
e’ szava ra : „Azt akarák elhitetni veletek, hogy az alkotmány hatha
tós gyógyszer a’ cholera ellen, ’s hogy a’ király méreggel pusztítat
ja alattvalójit; én azonban mindezt valótlannak ’s rágalomnak hirde
tem; “ —  egyhangúan fölkiálla a’ nép, hogy semmit sem akar a’ 
király ellen elkövetni, ’s csöndesen eloszlott. Néhány pillanat múlva 
az egész sz.egyház üres volt, ’s csak az összeesküttek bámultak ben 
egymásra; azonban ezek is csakhamar szónélkül szerteosontak. Ez 
lett a’pennei zendülés vége.

N É M E T O R S Z Á G .
A’ német szövetséggyülés, hir szerint az ősz második fele 

bekövetkezte előtt, bajosan kezdheti meg szünidejét, mellyet Münch- 
Bellinghausen gr. , elnökkövet Récsben fogna tölteni. A’ gyűlés leg- 
nevezetesb tárgya a’ most múlt időben elhatárzó rendezete volt azon 
hitelezők igényletinek, kik az egykor fenallott országos közmunká
lati pénztár ellen mint követelők fölléptek. Szoros jog szerint ez 
igényieteket nem igen lehele ugyan alaposoknak mondani, a’ szö
vetséggyülés azonban mégis méltó tekintetbe vnvén a’ hitelezők ál
tal felhozott részükre kedvezőn hangzó körűimé yeket, követeléseik
nek megfelelő kárpótlást rendelt számukra.

Hannovera királya ’s királynéja Carlsbadot f. h. 8án esti 
9 órakor elhagyván, visszaérkezének llanoverába ’s Monbrillantnyár- 
palotába szállottak.

A’ lipcsei újság Löbauból sept. 9ről ezt Írja: , , Vidékünkön 
igen gyakran történnek rablások ’s gyilkolások , legközelebb Gocht 
földesurat lelék meggyilkollan a’ Schönbach ’s Lavvalde közti ország
úton,’s mindeddig nem akadhatának nyomába a’ gonosztevőnek. Már 
czélszerü rendszabályok tétettek, a’postakocsik biztosítására, mert már 
néhányról levágák a’ ládákat.“

A’ Danzig gőzös hajósi f. é. aug. 20ról ezt írják : A’ lég 
mérséklet két nap alatt 29^  foknyi hőségről, 7\ve szállván, Hélatól 
2 0  mérföldre rögtön havazni s fagyni kezde, annyira, hogy a’
»ikjeges (Glatteis) aladságnak semmi használ venni nein leh ete; melly 
bajt még sokkal nőveszté a’ perczenkint erősbülő vihar, mi a' tenger 
nagy részin kisebb nagyobb mértékben vala érezhető. —

A’ müncheni építész iskolában mellynek föntartására csak 
9 0 0  forintot költ a’ kormány, a’ legközelebb mull tanuló-év lefoly- 
ta alatt összesen 1 5 0 7  növendék tanult, ’s köztük 4 6  magyar ’s 
ausztriai. —

O R O S Z O R S Z Á G .
Nem rég a’ tanács könyvmühelyében egy uj sajtót állitának 

fö l, Schuhmacher hamburgi erőmüvész gyárából, melly egyszerre 
két formát nyom, egy ember által könnyen igazgatható ’s egy óra 
alatt kétezer példányt készít, még pedig mind a’ két oldalon egy

szerre. Az erőmű igen egyszerű, és zsinegek helyeit rugók tart
ják ’s vetik le az íveket; ára azonban 1 2  ezer rubel. —

üemidoff ur aug. lOről Odessábul ezt Írja Parisba : „Ennyi 
csudát még nem bámula soha az idegen, a’ nagy Oroszországban, 
mint most Wosnesenskben. Miklós czár óriási lovasság-szemlét tar- 
tand téreinken. Összesen hatvanezer ló leend itt jelen ’s 3 0 0  ezer 
gyalogság, még pedig mind ollyan katonák, kik már legalább húsz 
szolgálat évet száminak. Éhez járuland még 1 6 8  álgyu , ’s 2 i  dan
dár csupa 16 évesifjakból álló lovasság. Ylult novemberben, a’ szem
le végződte után, Wosnesensk alig észrevehető városka volt,  most 
pedig pár hónapnyi munka által czári lakváros lett belőle. Van ben
ne most: egy pompás nagyszerű palota a’ czár ’s családja számára, 
’s kétszáz ház a’ czári kiséret elfogadására, egy 8 0  méternyi hosz- 
szu ’s 3 0  méternyi széles tánczterein, négy iszonyú nagyságú ebéd
lő, ’s 6 0  ezer fával beültetett pompás kert. Mindez mintegy varázs- 
vessző által idézteték létre, még pedig nem fából, hanem az idő
nek daczoló terméskőbül; ’s ehez már m osta’ város előtt még az 
öt lieunyi hosszú sálorsort kell képzelnünk , hogy egész mértékben, 
erezhessük a’ nagyszerű látvány varázs hatását. A’ gyönyörű kato
nai ünnepélyt Witt gr. tábornok rendezi, ’s fáradozási jutalmául az 
elnökséggel tísztelteték m eg, melly megkülönböztetésre valóban 
nem is lehetett volna érdemesebbet találni.“ —

Aug. 28án tarlá első nagygyűlését a’ sz. péiervári vasút 
részvényes társasága, mellyben l 5 4  szóval 52 ellen az határozta- 
ték , hogy a’ vasutat nem bocsátja haszonbérbe a’ társaság, hanem 
mindent maga fog kezelni.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Athene, aug. 22én : F. h. lOén reggel Grivas Tódor ezredest, 

felsőbb rendelet következtében, lakásán elfogá egy rendőrtiszt, 
’s néhány perez múlva Naupliába kisárék őt. Mondják, hogy llumé- 
liában elkövetett népzsarolásit bünteté ez által a’ kormány. —  Né
hány nap előtt 4 0  német gazdatiszt érkezék fővárosunkba, éhségtől 
félholtan, ’s a’ kormány bőkezüségire valóban nagy szükségük 
volt. — Egy gőzösünk is van már, melly igen sok hasznot hozna re
ánk, ha' a’ sok veszteglő intézet annyira nem korlátozná pályakörét; 
neve „ Maximilian.“ —  A’ martalóczhajók folyvást szaporodnak, ’s  
iszonyú dulásokat visznek véghez —  Időjáratunk igen kellemetlen. 
Rekkenő h ő s é g ,’s dermesztő hideg naponkint váltogatják egymást. 
Több helyen még földrengés is szaporítja bajunkat. Német katona
ságunk elköltözőit, ujonezokat nem szednek,’s igy már most kifog  
bennünket védni ? “ —

A M E R I K A .
Aug. 17röl érkezett ujyorki tudósítás szerint, a’ kereske

dési állapot igen lassan javul. Gyapot azonban igen jól kél. Van 
Buren ’s a’ kormány, szilárdul látszának a’ készpénz fizetéshez 
ragaszkodni, mi a’ papírpénz böcsét igen csökkenté. A' Portsmouth 
’s Roanoke közti vasúton, közel SulTolkhoz, keleti Virginiában, 
aug. l l é n  szörnyű szerencsétlenség történt. Kél kocsisor t. i. mel
lyek egyike 1 5 0  férfit ’s némbert vitt, másika pedig árukkal volt 
terhelve, Í O —■ 12  angol mérföldnyi óránkénti haladás m elleit, 
véletlenül összeütközék. Azonnal szivrepesztő jelenet lön látható; 
a’ vasút két oldala terítve volt holtakkal, haldoklókkal, és se
besültekkel. Három fiatal hölgy, kik a’ második kocsi előülésit fog- 
lalák e l, azonnal kiadák lelkűket; egy másik némber, egy gyer
m ek,’s egy szerecsenlyány, rövid idő múlva, e’ sajnos szerencsétlen
ség után, szinte meghaltak,’s mintegy I5  utas olly súlyosan meg
sebesült , hogy fölgyógyulásukat teljességgel nem reméllhetni. Az 
iszonyú szerencsétlenség oka megvizsgálására külön ilélőszék ne- 
vezteték. —  Uj-Yorkban a’ legközelebb múlt tíz nap alatt össze
sen 1 0 ,0 6 0  európai jövevény szállott partra, megtelepülési szán
dékkal. —

Caraccasi lapok szerint jul. l  lrü l a’ Hayli ’s Venezuela 
közti kedvetlen forrongások szerencsésen elmúltak. Caraccasban 
azon hír kezde terjengni, hogy a’ megszökött zendülési pártfőnö- 
kek Haytiból Venezuelába szándékoznak rontani párthh eikkel: szo
rosabb vizsgálat után azonban világosan kitűnt annak alaptalansá
ga. Igaz ugyan , hogy Hayti a’ lázadókat kitiltani nem fogja az 
országból, mivel már vendégül fogadá őket, de vigyázni fog 
mindenesetre, hogy semmi olíyast ne tegyenek, mi Venezuela, 
vagy szövetségesei nyugalmát ’s csöndét háboríthatná.

E L E G Y H I H.
Marb fix francziaországi megyében egy család él, mellyben ősi 

örökség a’ vakság. A’ most élő apa nyolez gyermeke közül hat volt 
vak, sebészi működés által azonban mindnyájan visszanyerék sze
mük fényét. Egyik fiú megnősülvén, neje három vak gyermeket szült.

Ä’ berlini ez évi lóversenyen következő nevű lovak is futot
tak: Heloise, Esmeralda, Mozart, Ossian, Truffle, ’s Queen of 
Hearts ! —
G A B O N A Á R  : September 22én Tiszta búza S3 i / 3  — 66 2^3 60■ i  Í 3 -  Két

szeres 50- Rozs SS — 86 2 / 3  — 33 i / 3 -  Árpa 30- Zab 20- — 18 2/3 —  
16 2 /3 -  Köles S3 l/3  — 82 — 29 l / 3 -  Köleskása. 80 

P É N Z Ü K  L K T :  B ecs , sept. 20káo. 4 pCles stat. 100; 3 pCtes 79 1 / 3 ;  B ecs-  
városi 2 l / 2  bankóköt. 66 j / i 6-

D U N A  V Í Z Á L L Á S :  sept. 20 kán S' 10" O'" 2 lkén S' 5" 9-'" 22kén S' 3" 9 
23kán S' S'' 6-'"

L O T  T E R I  A. Budán, sept. 20 ikán: 26- 73- 35- 61- 48- 
Becsben sept. 20 'kán: 42- 12- 8- 43-

Szerkeszti H e 1111 e e * y. Nyomtatja B e i m e l .



P e s t ,

s z e r d a , sep t. 27. JELENKOR s s .  »sóm .

F o g l a l a t :  Magyar - és  Erdélyország (kinevezések 's m cgtisztelds; Bácsmegye főispáníktatásí finnepéfye; bajai tudósítás; galgóczi földsűlyedés; Maria A. gőzösünk, 
első ntja Linzbe; különféle; buvárharanggali ut a’ Dunafenékre ’s a’ t.) Ausztria. Portugália (a* politikai pártok helyzete; Saldanlia mozgalmai; rio - mayori 
ütközet; kétkedés a’ királyné viselés állapotjárul.) Spanyolország (politikai terv d. Francisco de Paula iufanssal; kormánvzóságalapilasi indítvány a* cortes titkos 
ülésiben; Cabrera agyonlövelésének ’s az orihuelai ütközetnek híre alaptalan; Pampelonában folyvást a’ föltengősdiek uralkodnak.) Anglia (p.uliamenti további 
elhalasztás ’s a’ t.) Francziaország (újabb katonaszállitás Bonábaj különféle.) Német- és Olaszország (v.terboi zavargás.) Törökország, (a’ dögmirigy folyvást 
pusziit.) Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A R -  és E R D É L Y O R S Z Á G .
0  cs. kir. iolsége aug. 28ki határzatában Kelecsényi János 

nyilrai kanonokot Esztergám mezei czimzetes apáttá ; Szabó László 
csongrádi lelkészt ’s holdmező-vásárhelyi alesperest, csúti sz. Eusz- 
lach, Denovácz Kozma zimonyi lelkészt pedig sz. Magdolna pré
postivé nevezni, ’s Poszvik Alihály, Sopronban remzeti iskolai ta
nítót , szítlagrul függő polg. kis arany érdempénzzel díszesítni mél- 
tóztatoti. —

A1 m. kir. udv. kamra Alkus Imre ferenezvölgyi sókerülőt 
nogybecskereki sópajtaőrnek, ’s helyére Saxon Antal kilépett kato
nát alkalmazá.

A’ kolozsvári választott polgárság f. h. ijén  a’ városi tanács 
által ajánlott három jelölt közül árvák atyjává Veszprémi Lászlót 
váloszlá.

Z o m h o r ,  sept. I2ikén. Bács megyének újon kinevezett 
főispáni helyettese Rudies József ur, e’ hivatali székét f. h. lü k é n  
foglalta el. A’ ki Rács vmegye népét ’s annak egymáshozi viszonyait 
ismeri, ’s mellet'.e hallotta, hogy egy Hudics fog administratori szé 
kébe vezettetni: az, előre gyanítható a’ történendőket. Az egész 
vmegye népsége egymásba összeatyaíisodva, miveltségében , szen- 
vedélyiben ’s lelkületében rokon : maga kebléből látván egyik tag
ját illy polezra emeltetni, inkább sajátjának mint azon egy tagénak 
-— tekinté a’ kitüntetést. Minden, ki magát az életben jelentőséggel 
bírónak tartja, Zomborba a’ bevezetés helyére gyűlt, nem részt 
venni, hanem alkotni az ünnepiséget, ’s láttatni inkább mint látni. 
Illy helybeli lelkesülés mellett, melly a’ kölcsönös buzdításban túl 
a’ versenygésen egész a’ féltékenységig ment, — hozzá gondolván 
a’ vidéki küldöttségek ’s vendégek számát és fényét : az ünnepiség 
valóban mind nagyszerűn, mind —  a’ vidék prózai sikságával ellen- 
felben —  költőileg szépen ütött ki. Zombor városának mintegy 2 0  
ezer népsége, —  a’ bevezetés napján legalább is 4 0  ezerig szapo
ráit. A’ különben egyszerű parlagi vonásu és lapos arczu város, eg é
szen új alakot ölte magára. A’ zajos lovag és gyalog fegyveres csa
patok mindünneni tódulása, bamba néző csoportok, kocsik robaja, 
öröm kiáltások, muzsika, harang, álgyű , zavart lárma, kivilágitási 
készületek, diadalivek, oszlopok, zászlók, koszorúk, mennyezetek 
és aranyos lepedők a’ zsidók tizparancsolatival, —  mellyek —  mint
hogy a’ város üres téréi azok kifejléséhöz a’ legkellőbb helyet szol
gáltathatók, egész saját festői önállásukban mulattaták a’ szemlélőt. 
Van egy tér a’ megyeház előtt, mellyen párhuzamban egyes sorral 
legalább 6 0 0  lovas elfér; ezen hely a’ bevezetési menetkor a’ ban
dériumok külön sziuü, vezérü ’s hangászatu csoportival kettős sor
ban egész szorulásig vala megtömve ; a’ vele kapcsolatban levő fő- 
utcza pedig hasonló hosszú vonalban a’ gyalog fegyveres cs patok- 
kal. Soha sajátszerübbet nem láttam , mint e? gyalog csapatok közt 
a’ gazdag sváb helységek fegyveresit. Háromszegletü kalap kokárd- 
dal, leeresztett hosszú haj, rettenetes csizmák, szörnyű kovás-pus- 
ka mindenki kezében, ehhöz széles háromszinü tarsolyszijak, a’ ve
zérlő tiszt pedig minden csapatnál földigérő hosszú féíkabátban, for
góval és iszonyú pallossal,—  egészen visszaemlékezteltek XIV La
jos korára, (körülbelül e ’ német helységek itteni megszállása ide
jére) mellynek hőseit különben már csak színpadokon láthatni. Illy 
sorok közt jött be a’ főispáni helyettes, megszűnni nem akaró hosz- 
szas hintó-kisérettel. Az ő hintája díszére volt az egész jövetnek : hat 
délezeg ló ebbe fogva, mindenik mellett egy egy csatlós, mellette 
a’ hintónak négy, ’s utána ismét két fényes öltözetű inas; a’ ko
csi előtt ’s körűié lóháton a’ megye jelesbjei, köztük többen igen 
pazar fényű ruhában. A’ főispáni helyettes csak egyedül ült kocsi
jában. Megérkeztekor rettenetes volt a’ lárma’szaj; valamennyi han
gász - csapat egyszerre játszott, mozsarak ’s a’ rivalgó „éljen.“ A’ 
nép ittas volt önérzehnében, mi leginkább látszott, midőn a’ helyettes ur 
hejövet után nyomban leszállón kocsijáról, ’s gyalog födeilen fővel a’ 
bandérium ’s nép sorain szemlét tartott ’s a’ vezérlőkkel főtül főig igen 
nyájasan beszélgetett. Következett a’ szomszéd vm egyék, hatósá
gok’s testületek számos és fényes küldöltséginek üdvözlése. Estve 
a’ szabad bemenetű játékszini előadás utón, az egész főuteza, vala
mennyi disz-alkotvány ’s valamennyirejelesb épület kivilágítva ragyo
gott. A’ különben is nagyszerű megyeháznak kivilágítása olly jól sike
rült, hogy illyesekben gyakorlottabb szemeknek is sajálnemü gyönyör 
vala. Nem emlitein a’ kivilágított fölirásokat ’s festvényeket, mellyek - 
r.ek műi becse, mint alkalmi portékáké, a’ kialudt lámpák után azon 
nal homályba dűlt. Másnap a’megyeház udvarán egy 1 4 4 D  öl térségü 
deszkasátor alatt körűivé,elve a’ bandériumtól, melly lóhátéul kiabáló 
be a’ „halljuk“ otés  „éljeni“, ben pedig vegyest ülve régi kor-szabású 
aranyos ruhások. Megtörténvén az mi szokás szerint a’bevezetésnek 
lényege, a’ főispáni helyettes ur esküjét magyarul, ’s mint arany sar-

kantyus vitéz —  leoldatlan karddal —  tévé le* Reszédérül szívesen 
jegyzem m eg, hogy —  az ünnepnek ez volt a’ legjelentőbb éke. 
Tiszta csinos nyelv, élénk festői képek, mázsás igazságok, m eg
lepő gondolatok, ’s mind e z — készületlenül, valódi éldeletet nyúj
tónak a’ műértő hallgatónak. Nyílt, derült ’s még is igen férfias 
és szabályszerű előadás, példány lehetett a’ mi hevenyész szóno
kinknak arra, hogy a’ szavalást tanulni kell. Megvallom , hogy ha 
bar máshol puszta szépmondási szokás is, az illy beszédeket a’ 
gyűlésben nyomtatásra kikérni, itt örültem a’ határozatnak. A’ kine
vezett táblabirók száma ha nem több, nem is kevesebb száznál. Gyű
lés után az egyházba menetel ismételt pompával kövekezett. Még 
nem vala vége az ájtatosságnak,midőn egyszerreszakadó zápor ered
vén, iszom ú locsolást vitt végbe, kiválta’ tiszielkedésül kiállott csapato- 
kon. Ezen esemény a’ programúiban nem volt ugyan előre kitűz
ve, mind az által nem kevésbé volt festői —  a’ festés valódi értelmében 
—  az előbbi jeleneteknél. A’ vitézink futásnak eredtek a’ merre köze- 
lébb érték szállásukat, fejre borított csólárral, testig ázva. Az igazi 
népjelenelek csak ekkor következtek, az ebéd részletinél. Fen a’ 
megyeháznál az úri vendégek számára négy asztal négy száz sze
mélyig fénnyel terítve, alul a’ nép számára a’ megyeház előtti 
lapályostéren, magas faállásokon sült ökör, ’s 8  hordó bor csapra 
eresztve; a’ tegnapi kivilágitásilampa - poharak pedig ivó edényül 
szolgáltának, —  soha mulaltatóbbat ezen földi ebédnél! Első este 
künn a’ város végén tűzijáték is adatott; nem volt kellemetlen a’ 
tömérdek nézőnek visszaemlékezni a’ mádi szüretekre, ’s bár csak 
már másnap az adott bál is módi bál lelt volna! Ez örömünnep 
nevezetességéhez tartozik az is, hogy épen septemb. I tikén , mellyet 
a’ főkormányzó beiktatási ünnepül választó, megyénk egyszersmind 
14Üdik évnapját üllé a’ zentai ütközetnek, rnellyben Eugen fővezér 
győzelmet vívott, ’s Bács megyét a’ török járomiul megszabadító.

B a j a ,  sept. 20án. Most múlt Máié napi vásárunkat nem 
mondhatni ugyan néptelennek, az adásvevés azonban mégis elég  
hanyagnak rnulatkozék, ’s csak a’ baromvásárban jelentkezők némi 
élénkség, valamint szinte a’ kendernek is igen jó kelete volt. Egyéb 
iránt honi termékinket általányosan következő árakon vásárlók : (vál
tóban) egy pozs. m. fekete repezét 4  f. ,  sárga őszit 4 f., tavaszit 
3 f. 2 0  kr. ; muhart 2  f. 4 0  kr. : diót 4  f. 3 0  kr.; egy köböl gu- 
bacsot 12  f.; egy mázsa szalonát 6 0  f.; zsírt 6 5  f., tehénvajat 
8 0  f., faggyút35  f., gyertyát 60 f., szappant 3 4  f., dohányt 10 f., ken
dert 2 7  f., lent 4 5  f., sárga viaszt 180  f., mézet 9 0  f., repeze olajt 
2 3  f. 3 0  kr., lenmagolajt 4 8  f. ; egy akó vörös óbort 10 f., fehéret 
11 f. 3 0  kr., szilva - pálinkát 3 0  f.; egy pár hízott ökröt 3 2 0  f ,  
ugyanollyan tehenet 2 2 0  f., jármos ökröt 2 3 0 — 2 0 0 —  ’s 1 9 0  f., 
5 0 0  fontnyi nehéz hízott disznót 140  f., esztendős soványát 55 f., 
hízott ürüt 13  f. 3 0  kr.; egy kikészittellen ökörbőrt i 2 f . , tehén
bőrt 9 f . , lóbőrt 4  f., nyiretlen juhbőrt 2  f. —• Gazdasági körül- 
ményink nem igen kedvezők, mennyiségre nézve ugyan reményl- 
hetjük, hogy szőlőink meglehetős termést nyújtanának, de csak 
azon mellőzhetlen föltéttel: ha időjáratunk megváltozik , ’s a’ már 
hekövetkezett hűvös napokat ismét melegebbek váltandják föl. Mé- 
heink rajzottak ugyan, ’s mézet is meglehetős mennyiségben gyűj
tőnek, de azon különös zamatot hiában keressük benne, melly 
egyéb években sajatszerü bélyege szokott lenni e’ termékünknek. —  
A ’ Dunánk folytában uralkodott marhadög már megszűnt pusztítani, 
’s juhaink is kigázoltak bajaikból, de a’ bárányokat igen igen meg- 
ritkitá a’ szőrféreg, ugyannyira, hogy némelly gazdáéji csakugyan 
mind egylábig elhullottak. —  A’ sok tavaszi áradás olly bőven elláta 
vízzel minden különben üresen állani szokott állóvíz medret, hogy 
a’ tóhalászat folyvást szépen gyümölcsöz vidékünkön. Legelőink 
gyönyörű zöld bársony szőnyeghez hasonlítanak. —  Földeinken an
nak idejében véghez menvén a’ keverés, most már vetés alá szán
tanak , sőt némelly helyeken már zöldelő vetéseket is láthatni. 
gabnabehordást ez évben igen nehezité a’ gyakor ezőzés , annyira, 
hogy még most is több helyen láthatni kün kepéket ’s kalangyákat; 
nyomtatók szűke pedig olly hátramaradást okoza, hogy némellv 
gazda, vetésre is alig volt képes magot szerezni. Különben a búza 
’s zab igen jól fizet, mit a’ tengeriről is elmondhatni. Dohány ’s 
kender szinte szépen tizetett; széna és sarju pedig annyi terme, hogy 
a’ legszigorúbb téliül sem retteghetnek gazdáink. Gabnakereskedésünk 
a’ hosszas pangás után kissé emelkedni kezd, mit a’ felvidékrül jött 
gabnakereskedőknek köszönhetni, kiknek megjelente az árokat jóval 
felszökteté, igy például a’ zab mérője csakhamar 2 4  garasra em el
kedők 1 örü l, melly áron mintegy 2 5  ezer mérő rövid idő alatt el
kelt. —  Kórházunkat Polimberger, szül. Odry Éva assz. legközelébb 
5 0 0  forintnyi alapitványnyal sziveskedék gyarapítani, ’s azonkül az 
intézet mű- ’s eszköztárának egy igen jó készületü villanyerőmüvet
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ajándékoza , melly kétszeres jótétivel örökre lebilincsezé magának 
lakosink háláját, mellyel már az 1831  ben pusziított cholera alkal
mával nyújtott számos emberbarát! segélye által is olly nagy mérték
ben gerjeszte minden kebelben. (Ugyan e’ nemes keblű hölgy a’Lu- 
doviceában egy növendékre alapítványt tön.)

G a l g ó c z ,  sept. Alikén. Mezővárasunkat e’ napokban 
számos vendég látogatá, megtekinteni ama’ ritka esetet, mellyre f. h. 
Bikán viradánk t. i. a’ galgóczi (mváros Nyitra megyében, a’ Vág- 
folyam partján) várhegynek 20 ölnyi szélességű és 4 0  hosszaságu, 
szőlővel szépen beültetett része hirtelen 8  ölnyi mélységre szállott 
alá. E’ sűlyedékrész elválván a’ hegytől ’s némi távolságra csusz- 
szanván, gyümölcsös kerteket borfia el, mig rajta a’ szőlőtök, burgo- 
nyavetemény most is régi jó állapatjukban viríinak. Az ekép támadt 
mélység és hegyalji síkság k özt, (3 0  ölnyi szélességben) kivevén 
az itt ott keletkezett tágasb repedéseket, semmi változás nem tör
tént; de a’ Vág’ mentebeli síkságon mintegy 100  ölnyi hosszasá
gu, 4  öl szélességű és f-~ öl magasságú domb emelkedék elő a’ 
föld alól, megtartván magasztalt helyzetében is előbbi pázsitos föl“ 
színét. A’ sülyedékben ’s alább némi tetemesb nyiladékokban fö
vény és kövecses homok (porond) látszatik nagy bőségben, mi hi
hetőleg egykor a’ csavargó Vágnak medrül szolgálhatott, ’s ez , és 
a’ föld alatti üredékbeii levegő teheté a’ tömegnek földalatti távolra- 
nyomatását annyira, hogy ismét 3 0  ölnyi messzeségben domb-alak
ban jelenhessen meg. Ez alkommal a’ még ébrenvoltak, a’ zuhanás
okozta rengés miatt földindulást gyanítának, mi azonban egyébütt sen
kit sem nyugtalanított, ’s csupán a’ szomszéd gyümölcsösökbenlki- 
vatlanul foglalatoskodott ifjonczokat ugraszlá meg.

„Mária Annas< uj gőzhajónk, Rau H. J. kapitány vezérlete alatt 
sept. 13kán déli 12 órakor kezdé-meg első útját Linzbe, hova sept. 
17kén reggeli 8  órakor —  ’s így 35  óra ’s 22 perez alatt, —  szeren
csésen megérkezett. Az elindulás igen kedvező széllel történt; azon
ban mintegy i l  órakor éjfél előtt a’ szél fordulván, csakhamar szél- 
vészszé fajult, melly három napig szünetien dühöngött. A’ zordon 
szélvészen kívül még huzamos esőzéssel ’s szokatlan magas ’s ragadó 
vizdagálylyal kellete a’ gőzösnek küzdenie. Ámde mind ez egy pil
lanatig sem tártóztaíhatá fel; ’s míg minden más közönséges hajó, jobb 
időre várakozva mozdulatlan vesztegelt, azalatt a’ gőzös saját ere
jével háborítatlanul folytatá uíját. A’ lakosok’ részvéte rendkívüli volt; 
a’ legzordonabb idő daczára is számtalan ember lepé el a’ partokat; 
örömlövések ’s hangászkarok üdvezlék mindenütt a’ csudás alkatú ha
jót. —  Sept. 18kán reggel „Mária - Annaf- rövid séíautazást tőn, 
melly alkalommal 1 0  óra-tájban Linzből megindulván i2\ órakor 
ismét visszatért. A’ hajón minden rendbiil ’s osztálybul tömérdek nép 
gyűlt össze , élvezni a’ vizenutazás örömeit. E’ sétahajózás fönséges 
látványul szolgáit, mert a’ partokat, hidakat, ’s a’ folyóra nyíló min
den ablakot ’s magasabb helyet sűrű embertömeg lepé e l, hogy a’ 
vitorláival’s zászlóival diszesitett hajót ellebegni láthassa; ezen közös 
örömetpedig Schwarzenberg h g ’sezredes úrnakhangászkara, mellyet 
ő hgsége a’ hajó-fedélzetre küldeni méltóztatott, még különösen 
emelte. •— Kedden, sept. lö k én  reggeli 7 órakor a’ gőzös vissza
indult Linzből, ’s azon nap délután hatodfél órakor megérkezett Becs- 
melletti Nuszdorfban, ’s így visszatérti útját 9 óra ’s 3 8  perez alatt 
végzé; a’ többi idő az utasoknak a’ közbeneső állomásokon kiszál
lításával ’s fölvételével folyt l e , miután csak most kezdhetni még 
jobb kiszállóhelyek felállításához. —  A’ forgón átmenet 2 perczig 
tarta; a’ hajónak e’ helyhez közeledtekor általányos csönd uralkodott az 
utazók közt, mindenki az átmenetei’ pillanatára legélénkebb figyel
met fordítván. Az átmenet után az utas-vendégek ’s a’ parton vára
kozó néptömeg barátságosan ’s vig zajongással üdvözlé a’ kapitányt, 
mivel azon biztosság ’s nyugalom, mellyel a’ hajót veaérlé, a’ leg 
parányibb aggodalmat is eloszlatá. —  A’ gőzös’ visszatértekor a’ 
nép’ részvéte még élénkebb volt, az utasok szivét érzékeny megin
dulás szállá meg, mert a’meggyőződés hangosan nyilatkozott; meny
nyire érzik t, i. e’ hatalmas folyam partjainak lakosi mindnyájan, 
hogy e’ vállalat kiterjedése, melly a’ kereskedést ’s műszorgalmat 
olly csudásan elősegíti, nem sokára e’ tájakra is szükségkép gya
korolni fogja kedvező befolyását. —  A’ Linzben talált kőszén a’ kí
vánatnak nem felelt m eg; a’ tüzelést ölfával kellett eszközleni.

különféle. F. h. 21 én délelőtti 11 ’s Í2 óra közt sajátsze- 
rü ’s itt még nem látott éleményben részültek fő városink lakosi. Még 20án kezde azon meglepő hir utczárul utczára, szájról szájra szár
nyalni, hogy másnapi első útját teendi víz alá a’ buvárharang, ’s a’ 
kitűzött napon reggel jókor már gyülekezni kezdenek a’ kiváncsi né
zők Dunánk partjaira. Először üresen bocsálák le a’ harangot, azután 
pedig Waldslein János gr., Ásboth Sándor kir. főépitészigazgató- 
sági gyakornok, Dewar György angol búvár ’s Thomek Lajos szállottak 
a’ nedves elem sötét honába, ’s 1 4  perez múlva szerencsésen ismét 
napvilágra jövének a’ vizalatti utazók. Jelen voltak ez első próbánál 
Széchenyi István gr. Clark angol hidépitész, Vásárhelyi kazáni főmér
nök. ’s a’ t. Ez első próba után már több vizsgálatot is tevének, ’s 
lassankint a’ legnagyobb ’s makacsabb kétkedők is csakugyan kez
dik hinni, hogy még állóhid kapcsolandja össze fővárosinkat; ’s ezt 
bátran is hihetik, mert bár mint vonakodjék is a’ szép fiatal, kaczér 
P est, utoljára csakugyan mégis kénytelen leend örökre egyesülni az 
ősz vén Dudával. —  Mindenfelől csak uj találmányokrul olvasunk, ’s 
mi, kik különben annyira szerelünk az utánzásnak hódolni, e ’ tekin
tetben még sem törekszünk egy nyomon haladni a’ külfölddel. E gé
szen azonban e’ részben sem tespedünk, igy például most bizonyos 
ílek8ch Adolf a’ gazdasági egyesület gyapjuraktárán túl, gyapjunio-

só-intézetet hoza létre, hol a’ legrondább gyapjút is gyönyörű fehér
ré varázsolja, ’s minden mázsa után csak két pengő forintot követel. 
Yizkeverékét kisebb nagyobb adagokban kész azoknak átengedni, 
kik talán honn szeretnék mosatni a’ gyapjút, még pedig igen jutá
nyos áron. E’ találmány legnagyobb figyelmet ’s illő méltánylatot 
érdemel, ha bebizonyíthatni róla, hogy a’ gyapjút meg nem rontja. —  
Már nálunk is kezdenek a’ nagyobb csalbukások lábra kapni; igy leg 
közelebb egy  nagykereskedő fél millió pgő forintnyi teherrel szün
tető meg fizetéseit, mi által főleg számos bécsi gyártulajdonos, igen 
érezhetőn károsult. —  A’ vaskapui szirtek szétrombolásárol, ’s e- 
gyéb az Al-Dunán történt nagyszerű munkálatokrul kimerítő tudó
sítás fog nem sokára nyomtatásban magyarul ’s németül m egjelen
ni, melly fontos munkára előlegesen is figyelmeztetni kívántuk olva
sóinkat. —  Markó híres tájföstész hazánkfia, (szül. Kis-Martonban, 
Sopron m egyében,) kiről már emlékezének lapjaink, mint magyar 
Claude Lorainrül, egyik gyönyörű négy lábnyi magos föstvényeért 
Récsben 3ezer váltó forintot kapott; műértők állítása szerint, a’ kép 
épen nincsen becsén túl megfizetve. —  A’ Rákoson táborba szállott 
katonaság folyvást tartja gyakorlatit, mellyekre mindenkor számos né
ző tódul ki a’ két városbul. —  Budai hegyeinken az érett szőlő még 
mindig ritka tünemény, ’s már nem is reménylhetni, hogy a’ szük
séges ezukoranyag megkivántató mennyiségben fejlődjék ki, mert nap
jaink ’s éjeink folyvást igen hűvösek. •—

A U S Z T R I A .
Triest sept. 12én: Zarai levelek szerint, a’ 14  vitorlányi 

erős török hajóhad f. h. első napjaiban vitozlázott el a’ dalmat part mel
lett. A’ hajóhad több naszádot külde parthoz vízért, mellynek azon
ban a’ fenálló egészségi rendszabályok miatt nem engedhetők meg 
a’ partra szállást. Egyébiránt világosan lehete látni a’ vitorlák irá
nyából, hogy az egész osztály Tunis felé siet, utána pedig három 
franczia hajó evezett, még pedig olly csekély távulságban, hogy azt 
egészTunisigszemmel tarthatja. Az egészségi allapotDalmatországban 
igen megnyugtató, ’s Herczegovinában ’s Albániában sem olly nagy 
mértékben dühöng a’ dögmirigy, mint több helyen hirlelni szeretik. 

P O R T U G Á L I A .
Saldanhának a’ főváros közelébül m. h. 2óikén eltávozta után 

ismét kedvezőbb hírek szárnyalnak az alkotmánypártiak részérül. Mi
ért húzódik pedig ez ügy illy hosszadalmasan, ’s miért nem törté
nik rögtön elhatárzó lép és , egyik lissaboni levelező azt adja okul, 
hogy csak két kis párt küzködik egymással, mellyek magokban véve 
nem nagy jelenlésüek, de mégis az ország fölött uralkodni ’s a’ ka- 
iöhai és polgári tisztségeket magok részére vonni törekesznek. Mind- 
ketteje pedig a’ sorkatonaságot állítja elő, ’s ennek háia mögé bújva 
kívánná koszorúcskáját megkötni. A ’ ki legtöbb pénzt áldoz föl ügyé
ért, annak legtöbb katonája van; ’s minthogy egyik résznek sincs 
sok pénze, tehát úgy meglehetős egyenlően állanak. A’ föllengős- 
dieknek ugyan több katonájok van számra n ézve; de tiszteik hiány
zanak; mert ezek legjelesbbei Saldanhahoz pártoltak, hol azonban, 
ismét ők sem tehetőek semmit harezosok nélkül. A’ chamorroknak 
(a’ charta hívei) azt vetik szemükre, hogy angol zsoldot kapnak, ezek 
viszont az állítják, hogy a’ szabadelmüek minden munkálatinak ru- 
gonya Bois le Comte,a’ franczia követ, ’s igy e’ pontban is kiegyen
líthetők ’s a’ t. Több utazó hiteles tudósitásábul azonban bizonyos, 
hogy az alkotmánypártiak ügye sem előbb nem állott, sem jelenleg nem 
áll olly rosszul, mint azt némelly angol lapok hirdeték, egyszersmind 
igen valószínűnek látszik, hogy Saldanha marquis kudarezot fog val
lani merényletével; mert a’ néptömeg vagy egyenesen az alkotmány 
mellett nyilatkozik, vagy legalább hanyagon viseli magát a’ zendü- 
lők iránt. Alaptalannak állítják ez utazók azt is, mit angol lapok az 
alkotmánypárti katonaságnak a’ charta híveihez csatlakozásirul vagy 
szökéseiről beszéltek. Az egész haderő, mellyel az úgynevezett 
ideiglenes lissaboni kormányzóság a’ főváros előtt m egjelent, csak 
1 5 0 0  gyalog ’s 4 0 0  lovag fegyveresből “s valamellyes összecsődi- 
tett népbül álla. Saldanha eleinte Portóba akart menni csapatival; 
miután azonban meghallá, hogy az ottani őrkatonaság utolsó csepp 
vérig kész magát ótalmazni, ’s az alkotmány mellett harczolni: né
melly csábitó levelek szerint, mellyek a’ lissaboni fegyveresek haj
landóságit kedvezőbbeknek álliták, a’ főváros ellen irányzá menetét. 
Megérkeztekor azonban itt is csalatkozva látá magát. 17 ezer őrségnél 
több álla fegyverben, ’s egy ideiglenes segédcsapatalakitásra történt 
fölszólitás után nyomon 5 ezer önkénytes jelentkezék. A’ lissaboni 
hatalomintézők azonban nem hagyák megtámadni belülről a’ charta 
híveit, hanem Borafim osztálya parancsnokságát is Sa da Bandeira 
kezébe adván, oda utasiták őt, hogy Saldanhát hátulról támodja meg. 
Uly körülmények közt jónak látá Saldanha visszavonulni, ’s Santa- 
rem felé irányzá menetét, hol azonban ismét jól fegyverzett őrcsa
pat várá. Semmi viszhangra nem talált a’ tartományokban is. Coiin- 
brában tüstint elmenete után ismét az alkotmányt kiáltá ki a’ nép. 
Ugyanez történt Figueirában is. A’ lissaboni kikötőbe még négy újabb 
angol hajó érkezék, de hihetőleg csak az angolok személyét ’s va
gyonát védendők szükség esetében. Mint mondják, Ferdinand hget 
szorosan őrzik polotájában, a’ chartistákkal egyetértés gyanúja miatt. 
Legközelébb, midőn kilovagolt nem tiszlelkedettneki az őrkatona; 's 
midőn ennek okát tudakozá, azt feleié neki a’ felügyelő tiszt, hogy  
az egyenes parancs következtében történik.

Az ellenséges pártfelek harezosinak találkozta után véres üt
közet történt m. h. 28ikán Rio-Mayornál, az alkotmánypártiak ré
szérül Sa da Bandeira ésBomfim, a’ charta híveiéről pedig Saldanha 
és Terceira vezérlete alatt. Ez utóbbiak bal kimenetét gyanítván u
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harcznak': értekezésbe kívántak bocsátkozni az ellenféllel ; mire két- 
napi fegyverszünet határoztaték. Ennek következtében összegyűltek 
yOikán Aljubarrolában az ellenfelek biztosai, ’s Saldanha azt az in. 
ditványt telte: kiáltasaék ki az egész országben az lHüGiki alkot
mányi charta, ’s hagyassák fon a’ cortesgyülésnek, azon a’ benne 
foglalt szabályok szerint változtatást tehetni. Ez indítványt azonban 
az alkotmánypártiak félreveték, ’s következett nap félbenszakadtnak 
nyilalkoztatá Bomíim egy levele által a’ fegyverszünetet; minek kö
vetkeztében f. h. öikán Albocaba felé indult a’ chartai hadsereg, ’s 
4ikén reggel Galaanái állapodott meg. —  Bomíim tudósítása szerint 
az alkotmánypártiak 4 8  sebesültet és holtat, a’ chartisták pedig 
300-a l vesztettek a’ fönebbi ütközetben.

Lissaboni levelező m. h. 25rül, egyéb tudósilási közt a’ ki
rályné viselés állapotjárul következőleg ir: Tegnap este az a’ hir ke
letkezett, hogy a’királyné vajúdik; pedig semmi baja sem volt. Foly
vást jó egészséggel bir. 8 okán még azt sem akarják hinni, hogy 
viselés. Milly kevés fontosságot tulajdoninak egyébiránt a’ szabadel- 
müek e’ körülménynek, kitetszik abbul, hogy nyilványos helyen 
tréfát űznek belőle, ’s többi közt valaki igy elméskedett, hogy a’ 
királyné engedelmet kért a’ cortestül még hat hónapig jó reménység
ben (viselés állapotban) maradhatni.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A ’ Messager madridi levelezője szerint f. h. 4rül az ellen- 

zéspártbeli követek közül számosán intéztek kérdést d. Francisco 
de Paula infanshoz az iránt: valljon kész lenne é ,  a’ katonai’s pol
gári igazgatás fonáksága következtében történendő általányos for
dulat esetére, elnöki czimmel az ország kormánya elejére lépni. 
E rre , állítólag, elszámlálá az infans mindazon nehézségeket, mely- 
lyek e’ terv létrehozatalát gátolják ; miután azonban ismétlőleg föl- 
szólittaték egyenes válaszadásra, azt feleié : ő ugyan kész saját nyu
galmát föláldozni Spanyolország javára; minthogy azonban ennek 
szükséges volta még nincs előtte m eggyőzőleg bebizonyítva, ’s 
neki különben is elhatárzott szándéka van Olaszországba utazni, 
—  visszajövete előtt sem egyik sem másik részre nem határozhat
ja el magát végkép. •— Az bizonyos, hogy az infans engedelmet 
kért a’ királynéiul Olaszországba utazhalásra, mit ez neki kegye
sen meg is engedett; de mint némelly jól értesült személyek ál
lítják, nem utazási szándék, hanem következő terv forog az infans 
fejében: Madridbul Valenziába fogna m enni; itt Lorenzo tábornok 
a’ tartományi junta ’s helyhatóságok segélyével szinleg elfognák, ’s 
aztán a’ föjlengósdi párt vezérévé tennék. ’S valóban arra a’ gondolatra 
kell jönni, hogy e ’ terv csakugyan létezett, ’s hogy ennek a’ kor
mány nyomára jött; mert Valencia, Barcelona, Sevilla , Granada, 
Murcia és Saragossa politikai intézőit mind megfosztó hivalalaiklul, 
’s a’ hátrásdiak közül nevezett helyükbe férfiakat; csakhogy ezek  
nem akarják elfoglalni az uj hivatalt. Mi pedig a’ kormány állapot- 
ját még veszélyesbíti, az , hogy Espartero, Oraa, Ruerens, Meer 
báró és van Halen ugyanazon egy hírnök által küldék be lemondásukat.

A ’ Phare, madridi levelek szerint f. h. 2  ’sS ru l, egészen  
más tervrül nyújt tudósítást, mellyet már előbb több ízben érin
tettünk, t. i. hogy Arguelles kormányzóságalapitási indítványa hi
hetőleg valósulni fog. A’ tervbe Pita Pizarron kívül minden minis
ter be van avatva, ’s a’ cortes többsége sem idegenkedik annak létre 
hozatalátul; csupán a’ segédszerek nincsenek még meghatározva, 
mellyek által az legsükeresbben eszközölhető. Legelsőben is a’ cor- 
tesben akarják javaslatba hozni, hogy a’ királyné mellé négy kor
mányzósági tag adassék, kik az országigazgatást közösen viseljék 
vele. Hihetőleg titkos ülésben tanácskozandnak e’ tárgy fölött, mel
lyet Caballero fog szőnyegre hozni, ’s mellynek megvitatása foly
tában sok kíméletlenség fordulhat elő a’ királynéról, ’s szobataná- 
csárul. A’ királyné ellen intézendő vádak, mint mondják, már ki- 
dolgozvák, egyszersmind pedig a’ franczia követ is vádba van bonyolít
va; erővel részesévé akarják lenni ama’ viszálkodásnak, m elly, a’ 
fönebb érintett vádak szerint, a’ mérsékleti párt ’s a’ királyné közt 
van. A ’ szándéklott kormányzóság tagjai már m egnevezvék; t. i. 
Arguelles Gil de la Cuadra, Saneho és Caballero. —  Néhány nap múlva 
a’ ministerfelelősség tárgya jutfcnd vitatkozás alá a’ cortesben, mi ellen 
Pizarro, minislerkedése ideje alatt, az alkotmány megsértésével vét
kezett. Minthogy a’ többség folyvást ellenséges indulatu, alig ha kin- 
szeritve nem látandják magokat a’ ministerek a’ cortes eloszlatására.

A’ cortes titkos ülést tarta f. h. 4ikén, mellyben Caballe
ro fönebb érintett javaslata csakugyan szőnyegre került, ollykép 
módosítva azonban, hogy a’ királyné egészen megfosztassék a’ kor- 
mányzóságtul ’s öt tag neveztessék ki ennek folytatására, kik a’ 
polgárháború végződteig mind polgári, mind katonai ügyekben kor
látlan hatalommal bírjanak, egyszersmind indítványt tön uj vezérek 
kineveztetése iránt a’ hadsereghez. San-Miguel hatalmasan ellene 
szegült a’ kormányzóságtörleszlő ’s újra alakitó indítványnak, ’s 
bebizonyitni törekedett, hogy annál veszélyesb lépést jelenleg nem 
lehetne elkövetni. A ’ tudósitásokbul nem vehetni ki világosan, mi 
lett légyen a’ határozat. Az őiki ülésben egy előterjesztést olva
sott Pita Pizarro pénzügyminister az ország pénzbeli sanyarsá- 
gárul, mi szerint azt már 1 4 0 0  millió realyni adósság terheli. 
Egyszersmind engedélyeket kért magának a’ cortestül, hogy igy 
a nyomasztó szükséget enyhíthesse. A ’ cortes az illető biztos
sághoz utasitá folyamodását.

A’ September 13iki Messagerben foglalt spanyol határvi
déki tudósítás szerint végre megütközött d. Carlos hadserge E s

partero és Oraa egyesült csapatival Orihuelanál, f. h. őikén. A ’ harci 
reggeliül fogva délutáni két óráig tartott. Ekkor inegfutamult Oraa 
gyalogsága ’s rémülést és zavart okozott a’ többi csapatokban i s , 
mellyek, állítólag igen nagy veszteséget szenvedtek minden vitéz
ségük mellett is. Az elestek számát mindkét részről közel 5 ezer
re teszik, kik között mintegy 2 0 0  tiszt volt. Orihuela mezeje föd
ve holttestekkel. A’ christinok Darocába vonultak vissza, ’s a’ csa
tahelyen maradt carlosiak számos fogolyt ’s néhány álgyut kerítet
tek kézre. —  E ’ hírnek azonban még nem kell kétségtelen hitelt 
adni, mert az e’ tudósítással egy időben költ saragossai levelek sem
mi ütközetről nem tesznek említési, ’s csupán arrul tudósitnak, 
hogy ott a’ nép eltépte a’ követségválasztási névjegyzéket; mert 
a’ válosztást csak az 1812iki alkotmány rendeletéi szerint kíván
ja teljesíteni.

Saragossai levelek szerinti, h. 3 —-  Sérül alaptalanok ama’ 
hirek, mellyek Cabrera megszökése ’s halála felül keletkeztek. Egyik 
levelező különösen azt írja, hogy e’ hir Cistue saragossai helypa
rancsnok koholmánya, azt akarván általa elérni, hogy a’ köz fi
gyelem Buerens veszteségérül, melly itt igen mély benyomást tön, 
—  elvonassék; a’ mi sükerült is neki, úgymond, mert néhány nap 
óta semmi másrul nem beszélnek városunkban, mint Cabrera ha
lálárul. Cistue okos ember, igen jól tudja ő , mint kell a’ népet 
foglalatoskodtatni.

Pamplonában még folyvást a’ föllengősdiek uralkodnak. Iri- 
arte osztálynok legénysége, főtisztje ellenzése daczára átpártolt hoz- 
zájok. Carrera főparancsnok ez alkalommal számos olly tiszten ki
adott , kik a’ mérsékleti párthoz szítottak.

Az orihuelai ütközet még eddig nem valósul; sőt Bayonne- 
bül 13rul jött sürgöny szerint egészen alaptalan.

A N G L I A .
IiOndon, sept. 11 én: M a, mint azon napon, mellyen az 

előbbi parliamentet föloszlatott kir. fölszólitás szerint, az uj válasz
tás iránti parancsok benyújtandók valának, szerlartásilag mind a’ két 
ház összegyűlt. Két órakor a’ lordkanczellár a’ felsőház teremébe 
lépvén, elfoglaló helyét a’ gyapjuzsákon; a’ peerek közül még H ol
land, Glenelg ’s F oley lordok valának jelen. A ’ lordkanczellár a’ 
fekete botu bevezető (Usher of the black rod) által az alsóházat meg- 
hivatá, ő fölsége nagy satuspöcsélü parancsát (writ) a’ parliament 
további elhalasztása iránt, meghallgatás végett. Kevés perez múlva 
megjelent néhány tisztviselő a’ soromp előtt, de egy  alsóházi tag 
sem , ’s a’ lordkanczellár igy szóla: „Milordok ’s uraim! 0  fölsége  
méltóztalott a’ parliamentet továbbra elhalasztani.“ Mire a’ titoknok 
(clerk) a’ parancsot olvasá föl, melly „minden egyházi ’s világi peert, 
’s megyei ’s városi követet (knights of the shire, citizens , and bur
gesses) föloldoz a’ megjelenésiül Westminsterben sept, l l é n . “ —  
Ezután October 2aig elhalasztottnak nyilalkoztatá a’ parliamentet a’ 
lordkanczellár. A ’ peerek nem statusruháikban jelentek m eg, mint 
egyébkint illyes alkalomkor szokás. —

A ’ conservativ lapok diadalkiáltásokhan nyilványitják örömü
ket jó sükerültén azon már általunk is említett aláirásnak a’ conser- 
vafivek közt, mellyel a’ czélba vett választáskérelmek köllségit 
födezni akarják. A’ Standardban az iránt igy ir egy levelező: „A n
gliában egy millió conservalivre számolhatunk. Gondoljuk meg már 
most, hogy 1 0 0  ezer conservativ csupán 5 shillinggel 2 0  ezer fonl- 
nyi mennyiséget gyűjt halomra, hát ha még mindegyik egy egész  
font sterlinget adna!“ —  E ’ lap „bis dat qui cito dal“ jelmondat 
alatt adokozásra szólítja föl a' toryk fő fészkeit, ’s legtöbbet reményi 
a’ két tud. egyetemiül. A’M. Chronicle ellenben igy nyilatkozik: „Az 
irlanui válosztás-szabadság ellen összeesküdt toryk eddig csak 4 5 2  
font sterlinget, 7 shillinget ’s 8  pencet Írtak alá, ’s ebből is Northamp
ton grófság csak 1 6 3  fontot ada, a’ többit pedig a’ főváros gyüjlé.“

(M. Chronicle.) A’ sárga láz Havannahban iszonyú pusztí
tásokat vitt véghez , ’s hasonló számban ragadá el az európaiakat a’ 
benszülöttekkel. Tacon tábornok ’s Cuba szigorú megvesztegethetlen 
kormányzója élete ellen összeesküvést födöztek fö l, minek követ
keztében már 3 0  gyanús szem ély ül a’ morai vár böriöniben.

Angliában ’s Amerikában egyik szerencsétlenség a’ másikat 
éri gőzhajókon ’s vasutakon, mi iránt a’ M. Post igy nyilatkozik : 
„Mi nem szeretjük ugyan a’ végső eszközökhez nyúlást, úgy hisz- 
szük azonban, hogy minden 1 4  nap egy tulajdonost’s minden héten egy  
mérnökét akasztani kellene. A ’ kivégzések nem tartanának sokáig.“

A’ portsmouthi kikötőben rendkívüli élénkség uralkodik, mi 
sok mendemondára szolgáltat alkalmat; legvalóbbszinü azonban, hogy 
a’ készülő hajók más külön állomásokon veszteglőket fognak szokás 
szerint fölváltani.

Azon hírt, mi szerint Durham 1. változó egészsége miatt 
kénytelen Londont elhagyni, tory költeménynek hirdeti a’ Durham 
Chronicle, azon hozzáadással, hogy a’ ns gróf még soha nem volt 
égészségesebb, mint épen most. —  N ew  - Castleben f. h. 16án tevék 
le Grey 1. emléke alapkövét. —

Jul. 26án a’ nyugatindiai szigetek körül szörnyű szélvész 
dühönge; csupán a’barbadosi partoknál 1 9 ’s a’ sz. Tamásinál 3 6  hajó 
veszett el 1 5 0  emberrel.

Alsó-Canadában Gosford 1. aug. 18án megnyitván a’ gyűlés- 
házat, inté a’ jelenvoltakat, hegy teljesítsék kötelességiket, külön
ben a’ kormányzó kénytelen leend mindent elkövetni, mire őt az anya
ország fölhatalmazá. Papineau, az ellenzés feje igen nyersen felelt 
Az ülések nem tartandnak sokáig. —
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A’ kamrák eloszlatását, mint látszik bizonytalan időre ismét 
elhalaszták, mit Spanyolországbul érkezett híreknek tulajdonítanak. 
Sokáig azonban bajosan fogják már halaszthatni, mert elérkezett 
azon időpont, mellyben komolyan kell hozzá készülni, ’s nyíltan 
kimondani mindent, mi a’ dolog alapját fölvilágosithatja.

Marseillebül sept. I2én  ismét egy ezredet szállítanak Bonéba 
7 nagy ausztriai kereskedő hajón, mi bizonyságul szolgálhat, hogy 
az A ohmét beyjel rebesgetett jó sükerrel kecsegtető alkudozásnak 
nem igen hihetni, noha mondják , hogy Anglia ’s Oroszország foly
vást unszolják a’ beyt az előbb visszautasított alkupontok elfogadás
ára, félvén attól, hogy Francziaország nem könnyen bocsátand- 
ja ki hatalmából Constantinet, ha egyszer szerencsésen birtokába ke- 
ríthetendi. Minden illyes hírnek egyátaljában nem igen adhatni hi
telt, mert Francziaország böcsülete nem engedi kardcsapás nélkül 
visszavonni sergeit. —

Timisből érkezett későbbi hirek szerint, a’ franczia hajóhad 
már horgon) t vete az ottani kikötőben Gallois hajósvezér parancsi 
alatt; ’s naponkint várják Lalande osztálya megérkeztét, melly Join- 
ville hget is magával hozandja. A’ franczia harczosak örvendnek, 
hogy Achmet beyjel félben szakadtak az alkudozások: ’s alig várják 
a’ harc-z kezdődtél. A’ kereskedés is inkább kezd emelkedni, mióta 
határzoltabb alakban mutatkozik a’ franczia kormány akaratja. 
Merdschecz-Amarban jelenleg hét tábornok parancsol 4ezer kato
nának , köztük Hadschi-Soliman, a’ bey mostoha testvére, egy 7 0  
esztendős erős aggastyán , ki Jussuf távulíétiben a’ spahikat vezérli.

Tunisbol érkezett legújabb levelek szerint, a’ Kapudán basa, 
miután megludá, hogy a’ franczia hajóhad már elfoglaló a’ kikötőt, 
nem mutata több kedvet oda vitorlázni osztályával, ’s csak titokno- 
kát küldé kis hajón Tunisba az évenkinti adóért, mellyet a’ bey fizet
ni tartozik. E ’ levelek híreiket azon hozzáadással zárják, mi szerint 
a’ törököktül épen nincs mit Jarianioka’ francziáknak, mert a’ Kapu- 
dán basa legkisebb kedvet sem mutat, kétes kimenetű harczban ha
jóhadát veszélyeztetni. —  Egyébiránt a’ Constantine elleni készüle
tek folyvást élénken haladnak, ’s Uamrémont tábornok az Achmet 
bey tül ajánlott öt napi fegyvernyugvást nem fogadá el.

A’ Semaphore sept. 7rül Toulonbul Írja, miszerint Oranbul 
jött aug. 28ki hir szerint Achmet beyjel az alkudozások újra m eg
kezdettek , ’s a’ kibékülési remény még nem enyészett el egészen.

Nemours hg, legújabb telegrafí hir szerint, f. h. l l é n  dél
ben Phare hajón Toulonbul megindult a’ constantineihadszállítványhoz.

A’ Ehone megyei közönséges tanács nem rég rekeszté be 
üléseit, mellyek egyik utóbbikában indítvány téteték, aziránt m eg
kérni a’ kormányt, hogy a’ Napoleon családot Franczaiországból e l
tiltó törvény alól Fesch bibornokot mentse föl; az indítványt eleinte 
pártolók, de utóbb mégis tetemes többséggel félreveték.

Amoros ezredes, ’s a’ katonai gymnastika alapitója Franczia- 
országban, Pajcl gr. osztálynok parancsára katonai börtönbe csukat- 
ván, szoros vizsgálatot kér.

A’ Commerce szerint bizonyos Crifíilh, Angliában született, 
de Francziaországban íölneveltelett, ’s 2 2  év óta családostul foly
vást ott lakó föstész Boulogneben, Montalivet aláiratával ellátott 
parancs következtében , 24óra alatt eltávozni kénytelen a’ franczia 
birodalombul, csupán azon egy ok miatt, mert a’ színházban a’ mar- 
seillei dal éneklését kiváná.

Compiegneben f. h. 8án ment véghez az első katonai szemle, 
mellyenOrleans herczeg lábornoktestestül lóháton, Orleans ’s Mecklen
burg hgnók pedig nyílt kocsiban voltak jelen. A’ koronahg igen elé
gültnek nyilakozék a’ szemle után, ’s pénzt és bort osztatott ki az al
tisztek ’s közharczosak közt.

A’ jour. des Débats bizonyosnak tartja, miszerint a’ követ
kamra eloszlatása f. h. végén történendő , melly időhatárra peerne- 
vezést is rebesgetnek. A’ közválosztások pedig az octoberjegyzék 
berekesztése után, azaz november első napjaiban fognának meg
kezdetni.

Guizot, ki az ülések szünideje alatt Németországba ’s N é
metalföldre szándékozók rándulni, e’ tervérül lemonda, mióta a’ kam
rák eloszlatását bizonyosnak tartják; ’s e’ helyett Cornpiegnebe, on
nan pedig Lisieuxbe menend, hihetőleg isméti megválosztatását biz
tosítandó. Kigny tábornokot ismét szolgálatba Iépteték, ’s Ilidre me
gye parancsnokságát bizák reá. —

N É M E T O R S Z Á G .
Hannovera királya f. h. 1 Óén Lewascheff gr. orosz tábornok

segédet, Löwenstein hg bajor tábornok segédet, Kuefslein gr. ausz
triai, Minkwitz tábornok szószországi, Kanitz porosz vezérőrnagy ’s 
ugyanazon országi; továbbá, a’ bajorországi, pápabirodalmi ’s sza
bad Hamburg városi követeket nyilványos kihallgatásra maga ebbe 
bocsátván, azok részint fejdelmeik nevében trónra léptéhez szerencsét 
kívántak, részint pedig követi megbízó leveleiket átnyujták, ’s igy ren
des hivatalkodásukat megkezdék.

Würtemberg Sándor hg házasságát Maria francziaország! kiu 
hgasszonnyal már bizonyosnak hírlik, ’s a’ házassági szerződést rö
vid idő múlva elkészülendőnek.

Bülow braunschweigi udvarmarsai, ki, mint lapjaink emlilék, az 
uj palota lépcsőirül leesvén , fejét bezuzá ,| már veszélyen kül van, 
’» fölgyógyulta gyorsan halad. —

Poroszországban, sok özvegyet ’s árvát siralmas sorsra jut
tatván a’ cholera, e’ szomorú helyzeten némileg segítni óhajtó szán
dékkal,több lelkes hazafi általányos nyugpénzintézetet alapíta, melly 
ezentúl legalább némi segélyt nyujthatand a’ vagyon nélkül elhuny
tak hátrahagyottinak.

A’ Moniteur Beige azon ünnepélyek rendét közli, mellyek 
a’ Lőwen-mechelni vasút megnyitásakor f. h. lOén tartattak, ’s e’ mel
lett megjegyzi, hogy már 8ezer ember nyujta be kérelmet vasúti 
tisztségért, holott pedig csak negyvenre van szükség.

Aargaubau f, é., aug. 12éri olly iszonyú égihábóru dühönge, 
minőrül a’ legöregebb emberek is alig emlékeznek. Néhány ködös 
n p után esti 7óra felé fekete föllegek seregiének össze Sarmenstorf 
falu fölött, és rögtön csattanást csattanás követe. Egy óra lefolyta 
alatt huszonnégyszer leütött a’ mennykő, ’s a’ villámok sűrű tűzeső 
gyánónt hasiták a’ koromszin sűrű felhőket. Szerencsétlenség azon
ban még sem történt; de a’ lakosok másnap is alig tudtak ijedtsé
gükből felüdülni.

A’ bajor hegyekben Miesbach felé f. h. 4 — 5én szakadatla
nul erősen havazott.

O L A S Z O R S Z Á G .
R o m a , sept. 9 é n ; Viterboban, hivatalos tudósítások szerint, 

igen szánatos jelenet ment most véghez, a’ katonaság bementekor, mit 
egy csapat fiatalság erőszakkal hátráltatni akara. Párthiveket azon 
hir terjesztésivel akarónak maguknak, szerezni , hogy a’ katonaság 
nem Perugiából hanem Romából j ő , ’s több cholerabeteg találko
zik soraiban. A’ környéki pórságot is fegyverragadásra szóliták, a’ 
lázongok, de sem ezek sem a’ városi polgárok nem hajlanak unszo
lásikra, ’s az ekkint magukra hagyatott ifjakat könnyen szétüzé a’ rend
ő r s é g , melly alkalomkor közülök kettő halva, többen sebekkel ter
helten a’ hely szinén maradtak, hét pedig börtönbe viteték, hol most 
már elitéltetésüket várják, egy csupán e’ czélra nevezett katonai biz
tosság által. —  Általányosan mondhatni, hogy már egész Olaszor
szágban megunták a’ cholera előtti elzárkózást, melly már annyi bajt 
’s zavart okaza, hogy mellette a’ betegséget magát csak mellék- 
dolognak kezdik tekinteni.

T Ö R Ö K  O R S Z Á  G.
A halál folyvást üldözi Konstantinápolyban öldöklő dögvész- 

myilaival a’ frankokat, ’s e’ néposztály most többet szenved, minta’ 
törökök, hololt ezelőtt épen az ellenkező szokott megtörténni. Min
den füstölés daczára folyvást terjed a’ szörnyű nyavalya, ’s kit egy
szer megragadott, azt többé nem is bocsátja el. Sokan csupa rette
gésből is halnak. —  A’ szülán fölyvásteu.-opai tiszteket törekszik ha
jóhada ’s szárazföldi sergei számára szerezni. Czirkasszia egész part
vidékét elfoglalák már az oroszok, ’s az angol segélyben bizó ben- 
szülöttek egészen szigorú sorsukra hagyatvák. Csak egyes fiatal lel
kesült angolok sietnek segítségükre, k k közül azonban kevés juthat 
ezélhoz, mert az oroszok minden utat elzártak.

(Times.) A’ szultán aggódással látván sok keresztyén alatt
valóját, katonává fogatási fé elemből elköltözni, kihirdetteté, hogy 
keresztyén alattvalójit egyenlő jogokban részitendi muzajftián hitsor- 
sosival, ’s törvénytelenül nem fog bánni velük.

A’ szultán, pótlékul a’ már általunk is közlött, ’s csupán 
a’ török némbereket illető parancshoz, legközelebb következő ren- 
delményt bocsáta közre, a’ férfiak nem csekély boszuságára: „Mi
vel a’ Hakim basa (főorvos) véleménye szerint, a’ pamlagokon hosz- 
szasan heverés káros befolyású az egészségre, mit csak huzamos 
mozgás által lehet föntartani, ’s mi fő oka annak, hogy a’ frankok iz
mosabbak a’ törököknél, —  jövendőre a’ török szobákban pamla
gokon kívül székek is legyenek, s’ az előbbieket csupán csak há
lásra szabad ezentúl használni.“ —

E L E G Y H I R .
Francziaországban a’ csatornák összes hosszúsága 9 2 5  órá

nyira terjed; az egyesült statusokéi 1320ra; Angliában edíg 1 1 0 0  
órányira, ’s Belgiumban 115re Europa egyéb részeiben összesen 
mintegy 4 0 0  órányi hosszú csatornák találtatnak. Francziaországban 
minden órányi hosszúság 480ezer frankba került, kivevén a’ bour- 
gogneit, melly óránkint 81 Gezer frankot nyelt el. A’ breevnei, melly 
leghosszab egész Francziaországban, 1 2 9  órányira terjed, a’ st. 
quenlini ellenben, mint legrövidebb, csak 1 2 f  órányira.

Oven Rober az ismért reformátor St. Simoni szellemben, ki 
már 50év óta kinálgatja az emberi nemet javításival, de müve soha 
sem sükerülhet, most végre Parisba utazott leczketartásra; azonban 
ott sem boldogulhatott, ’s e’ miatt panaszkodik a’ parisiak vakbuz
góságán és előítéletein.

Azon gyönyörű arany nyoszolyát ’s ezüst székeket, m két 
ogy indiai hg IV Vilmosnak ajándékoza, Wintsor palotába vivék ; 
az ugyanakkor küldött elefántok egyikét pedig Regents-parkba.

Higeresben egy kéz nélkül született 15 éves gyermek lá
baival ir ’s keresi kenyeret.

G A B O N A Á R  : September 2Gán Tiszta búza 83 l / 3  — 66 2 / 3  —  5S 2 / í
Kétszeres 46 2 / 3  — 41 l / S -  Rozs 36 2 / 3  — 84 2 /3  — 33 1/3- Árpa 80 2/ t  
29 4/3 26 2 /3 -  Zab 20- —  18 2/3 — 16 2 /3 -  Köles 33 4/3 —  32- 

B É N Z K K L K T :  Becs, sept. 23káu. 5 pCtes stat. köt. 105 15732; 3 pCtes 79 1 /4  
2 1/2 pCles 59 7 /8 ;  lS2lik i 100 htos kölcsön 143 3/ 4 ; becs-városi 2 ± j  < 
bankóköt. 66 1/4 Bankrészvény d. 13S6-

D U N A  V Í Z Á L L Á S :  sept. 24 kén 8' 0" 3 '"  25kcn s' 0" 0 26kán ?' 2'' 3' 
27kén 6' 9" ii-"1
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P e s t ,

zsom lm t, s e p t  3 0 . JELENKOR. f§3?.
S'S. szám.

F o g l a l a t :  Magyar - és  Erdélyország (kinevezés ’s előléptetések; templomszentelési ünnepély ’s uj tanitószék Lőcsén ; zalonoki háborgás; zágrábi földrengés; zárai 
tudósítás; ungvári árkelct; Huttér M ih ályf; kamrai tudósítás.) Ausztria (a’ természetvizsgálók gyűlése Prágában.) Portugália (kormánylapi kilakadás az angolok 
beavatkozása ellen; a’ két ellenpárt harcza ’s fegyverszüneti körülménye; a’ Spanyolországból visszatért hadsereg.) Spanyolország (fölfódözött összeesküvés; 
hadi munkálatok.) Anglia (köz várakozás a’ tunisi ügy fejlődése iránt, parliamentnyitásí határnap; különféle.) Francziaország (a’ kamra feloszlatásának nyil- 
ványitási ideje; a’ journ. des Débats javaslata; Stra.'sburgi mcrénv; Acbmct beyjeli egyezkedés.) Olaszország (cataniai cholerapusztitás; Mezzofante ép.) Német 
ország (göttingai ünnepély.) Schweiz. Görögország. Amerika. Elcgyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A R -  és E R D É L Y O R S Z Á G .
A ’ m. kir. udv. kamra Tribnsz Ferencz kitanult bányászgya- 

kornokot ’s hites ügyvédet, Moldovára bány ászhivatali ’s bányatör
vényszéki iktatónak ; Kőszeghy Károly kőrösmezői szálirnokot pedig 
kobolopojanai alerdősszé alkalmazá.

S z o m b a t h e l y ,  sept 14. Megyénk szomorú események
nek volt színhelye, még szomorúbb következéseket magok után vo- 
nandóknak. Zalonoki jobbágyok (mváros Kőszeghez 3 órányira, 
B a 11 h y á n i gr ófok birtoka) legelőjüknek az uj törvények’ rendelése 
szerint leendő elkülönözéseért folyamodtak. A’ szerencsétlen folya
modók, valamelly roszlelkü tanácsadó’ bujtogatásai által elvakitva, 
kérésök’ törvényes teljesítését várni tűrhetetlenek, az urodalom’ 
juhnyáját a’ közös legelőről önhatalommal elhajtották. A’ járásbeli 
tisztvivőség ezen kicsapongást megvizsgálni ’s a’ körülmények úgy 
kívánván fenyiteni, a’ hely színére kimenvén, minden előadásainak 
ellenére, a’ jobbágyok makacsul álliták, hogy ők az urodalom el
len jogukat hatalommal is készek es elszántak kivívni, á t  elöljá
rók , kik sértő szavakkal illették a’ nyomozó tiszlvivőséget, az uro- 
dalmi börtönökbe záratván, minthogy a’ többiek a’ legelőre indult 
nrasági juhokat még is tüstént visszaverték, vizsgáló főszolgabíró 
ur a’ történteket a’ megyének bejelentvén, a’ makacsok ellen hata
lomkart kére. Az elrendelt hatalomkarral sept. t lkán járásbéli fősz- 
biró ’s esküit urakon kívül egy érdemteljes táblabiró ’s a’ tiszti fő
ügyész urak a’ hely színére kimenvén, a’ várba elejökbe rendelt 
községet arról kivánták meggyőzni hogy hatalmaskodása törvény
telen ’s hogy fog neki a' rendes utón okvetetlen orvosoltatás esz
közöltetni. Lfe a’ szerencsétlenek a’ szép szavaknak sem engedvén, 
kijelentették, hogy el vannak határozva, igazságukat önhatalmukkal 
védeni. Midőn a’ küldöttség ügyekezelét igy meghiúsítva szemléié, 
a’ már urodalmi börtönben ülő 7 fővétkest a’ jelen volt 14  pandúr 
által a’ megye’ törvényszéke’ elébe kisértetni rendelvén, maga őket 
két kocsin némi távolságra követé. Midőn a’ mvárosnak O-Zalonok 
nevű részéhez értek, egy asszonytól hallván ezen szavakat mor
mogni: „Csak haladjatok tovább, majd kikapjátok a’magatokét,“ —  
a’ kocsikról leszállottak. Ekkor a’ harangok m géondultak, ’s nagy 
sokaság tódult az útra, mellyen haladniok kellett volna. A ’ küldött
ség a’ várba vissza, onnét pedig egészen más irányban F. Őrbe, 
’s itt 13  fegyveres nemesnek kíséretében Szombathelynek ment. Mig 
ezek a’ veszélyes helyet szerencsésen elkerülék, a’ kisérő rendőrséget 
a’ bőszült sokaság kőzáporral, sőt négy lövéssel is fogadá. Ősz ha
jú öregek, nók, gyermekek, leánykák részt vettenek a’ kicsapon
gásokban. A ’ fegyvernek minden nemei, mellyeket áradó indulat nép’ 
kezébe adhat, láthatók valának ; dorongok, póznák, vasvillák, sőt 
gerebenjis, szolgáltak fegyverül. Illy veszélyben a’rendőrök’ vezére 
először vakon tüzelni parancsolt: azonban ennek sikere nem mutat
kozván , a’ támadókat lábaiknak irányzott lövésekkel szélyeszté el né- 
mikép; még is meg-megújulva tolakodott a’ néptömeg oslromárjá- 
val feléjök, ’s a’ rabok közül kettőt kiszabaditott. —  Sept. linkén 
reggeli 84  órakor érkeztek a’ megyeházhoz nagyobb vagy kisebb 
mértékben mindnyájan sebesülve, megmaradt öt rabjokkal. A ’ sze
rencsétlen nép között minő pusztítást tön a’ rendőrök fegyvere, még 
hitelesen nem tudatik. Követeik, kik nem sokára szintazon nap ér
keztek a’ megyei hatósághoz, könyörületességért esedezők, azt ál
liták, hogy halva senki sem maradt, de egy 7 2  éves agg életve
szélyben nyomorog, ’s a’ több telemesen sérüllek közöt egy leány
kának keze egészen levágatott. Ugyanazon napon, azaz lö k én  tar
tott kisgyülésbőla’ szabaudiai lovas ezred fölszólíttatott, hogy a’ rend- 
zavarók’ fékezésére egy osztályt küldjön, mellynek fedezése alatt 
f. hónap’ 18kán ’s következő napjain fogja a’ megyei küldöttség a’ 
vétkesek iránti nyomozást teljesíteni. H r a b o v s z k y  Z s i g m o n d ,  
tek. r.s. Yas vármegye’ aljegyzője. — Ilirnök.

L ő c s e  sept. 23kán. Hogy a’ vallásosság’ világító ’s mele
gítő lüze kortársink szíveiben még ki nem aludt, mint ezt sokan sze
münkre lobbantják, annak örvendetes bizonyságát látta városunk, 
(mint tudva van, a’ magyar protestantismus legelső böícsőjinek 
egyike) midőn, 12. évi terhes fáradozások ’s áldozatok után, f. h.
1 7én az ágostai vallásuak új sz. egyházát Jozeffy Pál superintendens 
szokott szertartással fölszentelé. Tömérdek volt a’ minden rangú ’s 
vallásu vendégek’ száma, nem csak a’ szomszéd városokból ’s m e
gyékből, hanem az ország’ távolabb részeiből is; —  legkellemesb- 
ben pedig az által lepeténk meg, hogy Prónay Sándor b. cs. arany
kulcsos ’s a’ magyarországi ágostai szentegyház fő felügyelője 
16án estve, mint váratlan, de annál kedvesebb vendég, körünkbe 
érkezék, és a’ ritka ünnepiséget mind végig jelenlétivel díszesité, 
18án pedig, fentisztelt superintendens úr ’s több más elöljáró’ kí
séretében, az itteni evang. Lyceum’ minden osztályát meglátogatá,

’s a’ szegényebb sorsú tanuló ifjúságot nevezetes ajándékkal meg- 
örvendezteté. A ’ lőcsei lelkészeken kívül, kik között a’ köz tiszte
letű, aggastyán Osterlamm Károly már két évvel ezelőtt érte el papi 
hivatalának ötvenedik évnapját, —  Schwarz Mihály, esperes ’s eper
jesi lelkész és Human Ferdinand késmárki lelkész jeles beszédeket 
tariának, a’ kitünőleg szép éneklés pedig, mellyhez Wagner kar
igazgató és Creczmacher tanitó igazgatása alalt, némelly asszonyok 
’s kisasszonyok is járulni szívesek valának, nem kevéssé növelé az 
ünnep komoly és szivet emelő hatását. —• Más gyönyörködések
nek sem voltunk híjával. Ugyanis, IGán estve egy műkedvelő tár
sásig színi előadással mulattatá a’ közönséget, 17én nagy lakoma 
volt Tóthfalusi Lajos lőcsei evang. sz. egyházi felügyelő házánál; 
estve pedig a’ városi tánezteremben tánezmulatság volt, mellyhez 
hasonlóra, mi a’ jelen voltak nagy számát illeti, itt senki sem em
lékezik. A’ sz. egyház fő dísze, az oltárkép, —  városunk’ egyik 
ltjának, az országszerte isméretes Czauvik képirónak munkája, —  
Krisztust képezi, midőn a’ habokba merülendő Péter apostolnak 
nyújtja szabadító kezét, mint szép allegóriát a’ szentegyházra. Ez 
alkalommal arról is értesíijük hogy a’ lőcsei evang. lyceumban, a’ 
tanítók száma Fuchs Albert személyében egygyelszaporiltalván, azon 
régi ohajlás, miszerint e’ lyceummal egy iskolai tanítókat képző in
tézet kapcsolatba hozassék, ismét egy lépéssel közeli e teljesültéhez.

Lenhossék Mihály m. helytartósági tanácsos és hazánk főor
vosa, Prágában a’ természetbúvárok nagygyűlésén sept. 22én a’ 
dühkórrúl értekezvén, 1 0 0  aranyot hirdete jutalmul a’ legjobb 
munkának, melly e ’ tárgyat fejtegetendi. A’ jutalom - elitélés a’ 
jövő évben Freyburgban tartandó nagygyűlésen fog véghez menni.

Z á g r á b b a n  f. h. 22kén mintegy délutáni íj- órakor fölöt
te erőszakos földrengést éreztek, melly az egész várost félelem
be ’s rettegésbe ejté. A ’ rengést égdörgéshez hasonló földalatti zú
gás előzé meg ’s az ülő embernek úgy tetszék, mintha valamelly 
nagy erőszak őt környületével együtt előre buktatná, az állót pe
dig megtántorgatná. Menetele hullámzati vala éjszaktól dél irányban. 
Alig maradt ház séretlen. A’ padlat vakolata lemállotr, a’ falak m eg
repedeztek, sok helyen a’ falon függő eszközök lerázattak, a’ ház
tetők cserépzsindelyei Fhullottak ’s a’ házakbeli csöngetyük megkon- 
dultak. A’ nap ezen egész idő alatt fellegekbe vala burkolva, ’s 
egyszersmind könnyű éjszaki szél fújt. —  A’ légméró árnyékban 
X  l ő ° ,  az időmérő 2 8 '4 "  S a v ó it  bécsi mércső szerint. Ugymondják, 
hogy illy rögtön beállott ’s erőszakos földrengésre, melly még a’ 
Jegmagasb hegytájakon is hasonló erővel járt, a’ legkorosb embe
rek sem emlékeznek.

Z a r a ,  sept. I lik é n  Hozzánk Skulariból aug. 30ikárul ér
kezett hírek szerint az itteni Osman basát, betegség ürügye alatt 
visszahivatá a’ porta, eddig elkövetett zsarlásaiért. A’ nevezett ba- 
saságot egyszersmind összeolvasztá líumeliával, ’s azt ettül füg
gővé tette.

T ű r  j é  n Zala megyében egy jeles fiát, ’s vele egyszersmind 
derék fűvészt és természet ’s régiségek egyik tudós búvárát vesz
té el a’ haza, főtiszt. Hutter Mihály praemonstráli szerzetes, szabá
lyos kánonok elhunytával; ki sept. 20án rövid tüdősorvadás után örök 
álomra elnyugodván, 21 én számos baráti, ’s ismerősi bánatos kísé
retében, a’ szerzet isméti léte óta harmadik, a’ köz sirkertbe te- 
mettetett, munkás élete 5őik évében; Hutter név mindaddig élend 
az utókor előtt, mig fenmaradand Tsornán a’ préposti pénz^yüjte- 
m ény, melly leginkább az ő szorgalmának köszönheti legérdekesb 
régi darabjait. ■—- Áldás lengjen sírja fölött s béke porá n.

A ’ legközelebb múlt ungvári vásáron a’ sárga viasz mázsája 
1 7 0 — 1 7 8 ,  közönséges dohányé 1 0 — 22, jobbé 3 0 — 5 0 ,  fag
gyúé 34— 35, ökörbőr párja ^42—4 4 , ’s tehéné 2 8 —-37 frton kelt.

Enyeter Ferencz ideiglenes kolozsvári fő 30adellenőrré ne
vezte állal, a’ tömösi 30advizsgálói hivatal megürült, mellvért idő
közben a’ brassói fő 30adhivatalnál szükség folyamodni. __ Fehér
József bogdányi kasznárf. é. aug. 30án, Budímir György lugoshelyi 
ispán pedig sept. öikán meghalálozott. Kam. tud.

A U S Z T R I A .
C s e h o r s z á g .  Miután a’ német természetvizsgálók’ ’s or

vosok tizenötödik gyűlése’ tagjainak elfogadására a’ szükséges rend
eletek megfétetlek, ’s miután számos vendég a’ gyüléshelyre Prágába 
megérkezett, az első közönséges gyűlés, semptember 18kán déle
lőtti 11 órakor tartatott, mit ő Excja gr. Chotek, a’ fő nem esség, 
sok magas hivatalbeliek (épen végződvén az országgyűlés) tisztellek 
meg jelenlétükkel. Gr. Mernberg nyilá meg a’ gyűl st előadván 
azon vállozásokat, mellyeken a’ természettudományok a’ prágai e 
gyetem alapulása óla általmentek, meily beszédet a’ gyűlés’ rendel
kezéseinek szokott felolvasása követte. Ezután bányatanácsos Nög-



0!.ath úr Bonnból, professor BischotT úr nevében, kit betegsége  
megjelenni nem engedett, fej té ki az to óbbinak melegségrőli theoriaját, 
különösen a’ meleg’ fogyására nézve a’ mi planétánknál, miből kivi
láglik : miképen kevesült a’ föld’ melege első alkotása óta lassankint 
bizonyos pontig, mire mór eljutott, ’s további kisebbülése nem lát
szik hihetőnek. Követte ezt báró Hügel Károly rövid tudósítása Gö
rögországba, Aegyptusba, Előasiába, Keletindiáha stb. tett utazásai
ról, azoknak következményiről, a’ szerzett számos gyűjtemény elő
terjesztésével együtt. Ezután prof. Göppert, Boroszlóból, egy ér
tekezést olvasott a’ növény kövesülések alakulásáról nedvesúton, mi 
példányok’ előmutatása által világosítanék.

Prága Í786ban csak 7 # ,8 7 4  lakost számító, most ellenben
10tf,353at. r

P O R T U G Á L I A .
A’ lissaboni kormánylapok folyvást szenvedélyesen korhol

ják az angolokat, mint kik a’ mostani zavarokat közvetlenül okozák 
vesztegetéseik’s hujtogatásaik által, illy szellemben következő czikk 
foglaltatik a’ f. h. 4iki Nacionalban: „A’ főváros az, hol a’ falósdiak, 
(devoristák, a’ charta hívei), kik a’ pórnép salakjábul állanak, szaka
datlanul ’s nyilván munkálkodnak egy idegen követ udvarában ’s an
nak közvetlen befolyásával. Ha az országnoki ügyvivők házai sért- 
hetlenek; legalább nem kellene azoknak lázongási tűzhelyeknek 
lenniek. Mostanra nézve csak azt jegyezzük m e g , hogy habár va- 
lamelly követség lakháza idegen vidék gyanánt tekintetik is: a’ fő
város utczái csakugyan portugál föld. Mi már elég világosan szülöt
tünk ; de még világosabban is szólandunk ; csak azt óhajtjuk, hogy 
megértessünk. Nyúljon már egyszer a’ kormány ez országnokra 
nézve, —  kit mi mór kelleténél jobban megeléglettünk, —  szükség es 
rendszabályokhoz. A’ pillanat szorongató ; az elkeserültség még min
den igaz portugál keblében hallgat; őrizkedni kell azonban bennün
ket a° kétségbeesésig űzni. Mi nem vagyunk ellenségi az angolok
nak; az ezt hívők nagyon tévednének. Sem erre sem amarra nem 
haragszunk mi csupán azért, mert ő idegen ; hanem csak azokra 
bosszankodunk, kik legszentebb kötelességeikrül feledkezve, ügyeink
be avatkoznak. Mi becsüljük az angol nemzetet; de nem tűrhetjük, hogy 
valamelly idegen szem ély, viseljen bár az nyilványos szerepet vagy 
ne, törvényeket merészeljen élőnkbe szabni addig, mig független
ségünk teljes használatában vagyunk; ’s hogy ez idegen az ő vé
leményét ’s nézeteit sőt szeszélyeit is, foganatosítsa. Nem idegen
kedünk a’ jó érzésű külföldiedül, hármilly politicai véleményüek 
is azok egyébiránt; de hazánk belső ügyeire nézve maradjanak ők 
közönbösek. Ha ránk nézve élet ’s halál kérdése forog főn, ha a’ 
nemzet függetlensége koczkónáll: nem tartóztathat bennünket visz- 
sza semmi, mindazok ellen fölszólalnunk, kik merészkedni látsza
nak a’külföld utálatos jármát erőszakkal nyakunkra tolni. (írömöstebb 
látnók legutolsó hazánkfiát is elveszni, ’s földünk utolsó nyomát is 
elenyészni, mint azon lealacsonyitást szenvedni, hogy a’ zsarno- 
kiság a’ külföld gyűlöletes gyámsága alatt győzödelmeskedjék. Por
tugálok! vigyázzatok! Az árulás, rugonya ellenséginknek. L eg
buzgóbb óhajtásunk a’ vérontást mellőzni; de minden áron is meg a- 
karjuk menteni azon ügyet, mellyet védünk.“

A’ spanyol szolgálatban állott portugál seregrül azt írják, 
hogy midőn das Anías a’ haza kivánkozóknak II Isabella szolgálatá
ban maradást parancsoló, az egész sereg fölkiálta: Portugálba, Por
tugálba ! S ’ csakugyan vissza nem tartóztathatván nyomon haza in
dultak, hol azonban nagy részük a’ charta híveihez pártolt.

A’ két ellenséges pártnak llio-Mayornál m. h. 28ikán történt 
ütközetérül következő tudósítást intéze Bomfim hadvezér Bobeda 
visconde hadministerhez: „Kegyelmes u r ! F. h. 28ikán reggeli S 
órakor indultunk meg Leiriábul; az idő igen borult vala. Midőn 
Campo de Feiraig jutottunk: észrevevők a’ pártosokat. Tüstint hadi 
rendbe állottunk tehát’s a’ lőszerekkel a’ főút felé nyomulónk, melly - 
nek mindkét oldalán két gyalogosztály volt fölállítva; a’ lovasság az 
utócsapatot képezé. A’ tüzelés délben kezdődék, ’s szakadatlanul 
tarta 2  óráig; némelly pontokon, kivált a’ mi jobb szárnyunkon, kü
lönösen élénk volt. Az ellenséget visszanyomá a’ jobb szárny Ott volt 
mind a’ két tábornagy 5s az egész vezérkar. Miután iovagtámodás 
parancsoltatok: elkezdőnek a’ katonák kiáltozni: éljen, éljen! mihez 
midőn némellyek még ezt ragasztották: „az 1822iki alkotmány!“ 
akkor lebocsátá a’ legénység fegyvereit, ’s mindkét részről mozdu
latlan állottak egymással szemben. E ’ pillanatban azt kiáltó Saldanha 
és Terceira tábornagy: „Bomfim báró! kiméljük a’ további véron
tást.“ En azt felelém: Vonják hátra Önök sergüket, ’s én parancsot 
fogok adni a’ tüzelés megszüntetése iránt. Ez megtörtént; azután 
fegyverszünetban állapodunk m eg, mellynek pontjait Ön ide zártan 
találja. Kötelességem kegyelmességednek nyilatkoztatni , hogy min
den csapat rendkívül bajnokilag viseld magát. Névszerint a’ második 
vadászezred olly bátorságot tüntete ki, mellyet elérni igen, de föl
ülmúlni nem lehel. A’ lőszer pontossággal ’s ügyesen használtatok; 
a’ tisztek olly hidegvérüséget ’s rendszereidet bizonyítottak, melly 
a’ legjobb csapatoktól is követést érdemel. Minthogy magokat mind
nyájan egyiránt kitünteték: nem szükség magán'ag egyet is emlit- 
nem ; némelly tisztek azonban olly helyzetben valónak, mellyben 
lehetséges volt leik; tehetségüket ’s bátorságukat rendkívül is kimu
tatni, ’s a’ t. Itt néhány tisztet megnevezve dicsér, azután így foly
tatja tovább: Nem fudem ha tetemes é az ellenség vesztesége; de 
több főrangú tisztje hullott el, ’s néhány veszélyes sebet kapott. Mi
eink közül mintegy 4 0  halt és sebesült meg. Közelebbi sürgönyöm
ben kö. ülményesb részleteket szolgóltatandok kegyelmességednek.

Egyébiránt F. Pedro Celestino Soares őrnagy, sürgönyöm átadója, 
lerjedelmesb szóbeli tudósítást nyújthat. (Alóirva) Bomfim báró. Cam
po de Feira harczmezőn aug. 28ikán 1837. —  Utóirat: Felejtő t 
jelenteni, hogy 5 tisztet ’s néhány közlegényt fogolyul ejtek.“ —- 
Következők a fegyverszünet föltétei: ,, Az alulírottak következő czik- 
kekben egyeznek m eg : A’ b. Bomtim parancsnoksága alatti sergek Leiri- 
áb , a’ Saldanha által vezérlettek pedig Aleobo^aba mennek, ’s megtart
ják állásukat Aljubarrotában. 2) F. h. 30ikáuminda’ két felekezetiül biz
tosak gyülendnek Aljubarrotába, azon segédeszközökről tanacskozan- 
dók, mellyek szerint Saldanha nyilványitásóhoz képest a’ további véron
tás megkiméltetnék. 3) Időközileg megszűnnek az ellenségeskedések;
’s ezek megkezdését negyven nyolcz órával előbb kell jelenteni. Aláírva 
Bomfim és Saldanha által. Ennek következtében Bomfim részérül 
da Costa Cabral és Guerra, Saldanhaéru! pedig Pedral é sd ’Attoguia 
biztosok jelentek meg a’ ki.űzött helyen; azonban, mint már múlt 
lapjainkban említők, —  sükeretlenüí.

S P A N  ¥ O L 0 B S Ä Á G.
Madridi tudósítás szerint f. h. 9rül egy összeesküvést födö- 

ze föl a’ helybeli political intéző. A z összeesküdtek a’Santa Barbara mel
letti lőporos raktárt akarák fölvettetni, hogy az így okozandott zűr
zavar ideje alait a’ saladéról börtönben, a’ lőpor-raktár szomszédsá
gában levő carlosi foglyokat kiszabadíthassák. A’ szándéklat világos
ságra jötle után számos elfogatás történt; ellenben a’ főczimborá- 
nak, liaigos ezredesnek, sükerült tizennyolcz havi katonai fogságá
ból eliramlani, ’s d. Carloshoz pártolni. A ’ carlosiak ez utóbbi na
pokban megtámadó mozdulatot tőnek a’ főváros ellen. Cabrerának 
Esperanza által vezérlett előcsapatja, Taranconig ’s Ocanáig előnyo
mult, a’ fővároshoz mintegy tizenkét lieunyiri. Időközben elfoglaló 
Zariateguy Rurgo de Osmast, ’s megszállva tartja Siguenza egész 
vidékét. M agad. Carlos, kinek Oraa mindenütt nyomában van, 
utóbbi hirek szerint Sierra d’ Alparracinban volt. Esparterot Cu- 
enza vidékére érkezettnek állítják, ’s igy ő a’ fővárost védi. A’ Na- 
varraban elszórtan levő 5 5 0 0  fegyveres elválasztóvá tehetné az üt
közetet, ’s diadalt szerezhetne a’ christinók fegyverének, ha most hir
telen segélyül használtathatnék. A ’ carlosiaknak Madridhoz olly  
közel megjelente minden hatóságot kétszeres gondosságra ser
kente, ’s ezóta a’ fővárosbul senkinek nem szabad távoznia; útlevelet 
senki nem kap. O-Castiliában csak nyolcz ezernyi csapatot állíthat 
a’ kormány a’ 12  ezer főbül álló carlosi sereg ellenébe. Púig Sam
per helyzete színtől y súlyos most, mint előbb Mendez- Vigoé volt. 
—  Ugyan a’ fen kitett naprul következőt ir egy másik levelező : 
A’ kormány csak nehezen tarthatja főn magát a’ mérsékleti és föl - 
lengősdi párt között, mellyeknek elsőbhike mit sem törődik ve le , 
utóbbika pedig gyűlöli őt. Ezek legyőzésbe több pénzzel ’s képes
séggel kellene bírni a’ kormánynak. A’ nyilványos szózat szinte 
föltétlenül kárhoztatja már az országlást, melly külföldies szárma- 
zata mellett még azt az iszonyú hibát is követé e l, hogy mindjárt 
eleinte megbántó a’ népnek minden rokonérzelméL A’ papok elleni 
törvény rósz gyümölcsöt kezd termem*. E zt, jelen körülmények
ben, inkább kímélni kellett volna, mint üldözni. D. Carlos mind
ezt hasznára tudja forditni, ’s úgy intézi harczmozdulatit is , hogy 
a’ kormány erejét mindig megosztva tartsa, ’s hihetőleg részlete
sen szándéka azokkal ütközetbe is bocsátkozni. A ’ kormány ellen
ben a’ rendelkezése alatti haderőt sem tudja czélszerüleg használni. 
Ha ez az andalusiai, estremadurai és galiziai nemzetőrséget jókor 
ttalpra állította volna: eddig talán már végét szakaszthatandá a’ pol
gárháborúnak. GO ezer nemzetőrt most is nyomon esataslkra lehet
ne álliíni, ha azok valamennyire jobban gyakorlottak , ’s egyes vá
rak , erősségek, börtönök és faluk őrzésével foglalatoskodtalva 
nem volnának, mit a’ helybeli házas (nősüt) férj fiák is szintúgy 
megcselekhelnének. —- A’ mondott nap estéjén nagy izgás volt a’ 
fővárosban.

A N G L I A
London, sept. 7én. Fővárosunkban igen feszülve várnak hí

reket a’ földközi tengerrül, ’s félnek, hogy a’ tunisi franczia állomás 
és a’ Kapudán basa közt könnyen kard. élre kerülhet a’ dolog. Itt igen 
kedvetlenül vennék, ha a’ török hajóhadat erőszakkal visszautasitnák 
a’ tunisi kikötőbül a’ francziák. Már mentek is utasitások párisi kö- 
vetségü ikhöz, mellyek nyíltan jelentik sajnálkozásunkat azon esetre, 
ha a’ francziák csakugyan erőszakhoz nyúlnának. Félhető azonban, 
hogy e’nydlakozalunk Francziaországgal jó egyetértésünk daczórasem 
leend kívánatos hatású, mert más korábbi alkalomkor, midőn nem 
olly igen érdekle ugyan bennünket a’ porla ügye mint most, de m ég
is kivánaíunkat jelentők a’ szultán Tunist érdeklő rendeleti ’s intéz
kedése iránti kímélet ’s elővigyázat tárgyában, szinte nem igen nye
rőnek méltánylást illyes előterjesztésink. Nyílt ellenségeskedés núnd- 
azáltal akkor még sem történt, mitől most alapos okoknál fogvást 
félhetni, ’s mik fráncziaországgali viszonyúikra igen rósz hatásúak 
leendnének. ltedschid bey, kit nálunk igen kedvelnek, s nem örö
mest bocsálnának e l , mint látszik mindent mozgásba hoza, kormá
nyunkat az említett lépésre birhatás végett. Minden reményét An
gliában látszik helyezni, azon sokszoros félreértés, melly Algier a’ 
francziák általi elfoglalása óta a’ franczia ’s török kormány közt szün 
telen megújul, alapos béke általi elhárítására. Mi sem kívánunk e- 
gyebet, ’s kormányunk mindent élkövetend ltedschid bey kivánala 
teljesithetéseért.

E gy közgyűlésben, melly St Laurenlben , Alsó-Cana*dában 
tartaték, ’s melly mialt Papineau, a’ gyülésház szónoka, luint ti* 
részvevőd a’ kormányszéki titoknok állal kérdőre vonaték , többi közt
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e’ végzéseket hozá a’ nép. 4) Cosford gr. (a főkormányzó) áruló 
politikája, egyesülve a’ ministerektül javait zsarnoki rendszabályok
kal, ’s pártoltatva az alsóházi többségiül, minden reményüktől meg
fosztja a’ gyarmatosakat, valaha igazságot nyerhetni, az anyaország 
hatóságitól. 5) JE’ körülmények között mindenekelőtt szükség, rend
szabályokhoz nyúlni azon források elakasztásái a , mellyeket tőlünk 
elrablaní törekszik a’ kormány, hogy jogaink ’s szabadságunk ellen 
intézni czélzott megtámodását sükerlelenné lehessük. 9) Ha a’ mi
nisterek által inditványzottalkotmányelleni rendszabályok elfogadtatná
nak, reménylie’ gyűlés, miszerint a’ haza képviselőji soha sem fog
ják magukat annyira lealacsonyitni, hogy az illyes zsarnoki bitorlásokat 
adóajánlat által szentesítsék, mielőtt az ország sérelmei tökéletesen 
orvosollotnának. Wien. Ztg.

(Globe.) Hír szerint a’ parliament nov. 13án nyitandja meg
üléseit.

A ’ M. Herald Londonbul sept. 15rül ezt írja: „A’ National 
áttekintvén Sziczilia helyzetét, azt állítja , hogy a’ katonai kivégzér 
sek, mellyek most azon szerencsétlen szigeten véghez mennek, épen 
olly véresek , mint midőn a’ szomorú hirü Hudson Lowe egyike 
volt a’ britt ügyviselőknek a’ nápolyi udvarnál“, —  Erre Hudson 
következőleg nyilatkozók ugyanazon lapban. ,,Soha mint ügyviselő 
nem használtatom a’ nápolyi udvarnál. Noha egyes hadcsapatokat a’britt 
seregből volt szerencsém Szicziliában vezérleni, pár hétnél tovább 
mégsem mulattam soha e’ szigeten. Egyszersmind leghatárzotlabban 
tagadom, hogy bár melly körülmény is jogosíthatna valakit, nevem
mel katonai kivégzéseket kapcsolatba hozni, mellyek Szicziliában, vagy 
a’ világ bármelly résziben véghez mentek. Hudson Low e.“ —

A’ True Sun Írja, miszerint Wakefieldben, Yorkshireben, is
mét kiütött a’ cholera, azonban nem igen erősen pusztítva, mit álta- 
lányosan tapasztalhatni róla Angliában.

Sept. I4én  a’ királyné ’s édes anyja Windsorbul Kensing- 
tonba kisérék magos vendégeiket ’s onnan a’ Tower melletti uj pa
lotáig, hol a’ belgák királya ’s királynéja a’ kormány gőzösére szál
lott, melly Antw erpenbe viendi őket. —  Peel Robert már egészen  
fölüdült betegségéből, ’s többször nagy társaságok gyűlnek össze  
nála Urayton-íVlanor mezei lakában. —  A’ Durham Chronicle Bogus* 
lawski gr. lengyel törpe halálát jelenti, 9 8  éves korában.

A’ „Calcutta Courier“ igy Írja le azon látogatást, mellyet az 
angol hadsereg főparancsnoka Keletindiában Rundschit Singhnél tön, 
Nao Nahal Singh unokája házasultakor. Az angol tábornok (Fane 
Vilmos) két dzsidás század, tizszázad gyalogság ’s hatálgyu kísére
tében jelent meg, ’s a’ Radscha legidősb íiáiol fogadtaték el öt angol 
mérföldnyire a’ váróstul. Másnap reggel a’ Maha-Radschahoz (Kund- 
schit Singh) ment a’ tábornok, annak kis kerti házában udvarlando. 
Midőn Fane közelíte , Radscha fényes kísérettel elibe jött, ’s m eg
szorítván elefántjaikról egymás kezeit, saját handahjába (ülés az ele
fánton) hivá meg a’ tábornokot, ’s igy aztán együtt lovagoltak a’ 
Radscha kalonáji közt azon helyig, hol a’ Durber (nyilványos kihall
gatás) tartandó vala. Itt már készületek voltak tétetve a’ Radscha 
alaltvalóji elfogadására, kik szerencsekivánatikkal ’s .ajándékokkal já
rultak ez ünnepi alkalomkor hozzá. Az ünnepély főrésze abban ál
lott, hogy a’ vőlegény fejére fátyolt kötének, mihez az angol tábor
nok is szerencse jeléü l, segédkezet nyujta. Állott pedig e’ fátyol 
gyönyörű hálóhoz hasonló gyöngyökbül ’s gyémántokbul készült kö
telékből, mellyről gyöngysorok ’s arany sujtások függenek, ’s a’ fia
tal férfi mellét érék, bő leplet képezve. Az ifjú mintegy 16  é \e s  
lehete, ’s igen deli férfi válandhat belőle, ’s egyébiránt szép észte- 
helséggel látszik bírni. Amritsirbül Altari kastélyba vonult az egész  
gyü lekezet, hol az atya ’s menyasszony laktak. Itt pompás menet
ben vezeték menyasszonyához a’ vőlegényt, ’s a’ tábornok ismét 
találkozók a’ Maha Radschaval, ki már most az angol parancsnok 
elefántjára költözött, ’s igy haladt a’ fényes menet számtalan ka
tonaság ’s mintegy 30ezer néző közt Attari felé. —  A’ Radscha 
egész úton pénzt szórata, ’s azonkül még minden jelenvolt egy ru- 
pit kapott ajándékul. Az egész kiosztott pénzmennyiség mintegy 
66öezer  tallérra rúgott. Bámulatos látvány volt mintegy 6 0 — 7 0  iszo
nyú elefánt a’ sűrű népraj közt, ’s képzelni is alig lehet, minő ügyesen  
tudának minden kártételt elkerülni az okos állatok. A ’ menyasszony 
hozománya következő volt: 11 teljes készületü elefánt, 101  ló ’s 
ugyanannyi teve, bivaly, bútorok, fazokak ’s a’ t. ’s a’ t. —

Egy tartományi lap körlevelet közöl, mellyet Londonderry 
marquis ’s neje a’ válosztások idejekor Durham megyei alattvalóikhoz 
intéztek, őket a’ conservativ ügy pártolására, hálájuk Ígérete mel
lett, fölszólítván.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Paris, sept. 16kán. „ C kamara’ feloszlatása October első nap

jaiban fog közhírül adatni. Mondják, hogy a’ választó egyesületek 
összehívása iránti rendelet együtt jelenend meg azon részletes (par
tial) rendeletekkel, mellyek bizonyos számú paireket fognának ki
nevezni. Már előre em legetik: Tirlet, Durosnel, és Meyuadier tá
bornokokat, Odier, F. Delessert, I. Perier, Bankiers, Keralry, Bi- 
gnon , Rouillé de Fontaine, de Vaudéul, Ressiéres, Aubé urakat. 
Mondják, Casimir Delavigne úr nem vállalta el a’ kineveztetést, fél
vén, hogy ez majd árthat illy czimü munkája’ „la popularité“ hatásá
nak. Bugeaud tábornokot is emlegetik, ki a’ küldöttek’ kamarájába 
lenne kinevezve.“

A jour. des Débats igen javasolja a’ választó biztosságok
nak, hogy a’ martz. 13ki többséget ismét megválasszák. Személyek  
uánt ha megoszlott véleményű is a’ kamra, csak az alkotmányos

kormányelv mellett legyen egyértelmű többsége. Azért tehát «* 
egyes részletekben különváló fértiakat épen nem tanácsos visszauta
sítani. A’ régi többséget ismét egyesítni kell. —  A’ Temps is meg
fontolandónak véli, miszerint a’ választó biztosságoknak gondoskod* 
niok kell, olly többséget küldeni a’ kamrába, melly nem oszlik meg, 
mert csupa egyes kisebbségekkel nem lehet kormányozni. Midőn 
az ellenzés megoszlik , ’s mindegyik részecskéje megisméri, hogy 
a’ többséget el nem érheti, egyszersmind azt is megisméri, hogy a' 
mostani ministeriumé leend a’ többség, mellynek jelszava: „Kibékü
lés“. —  Minden régi czivakodásrul le kell tehát mondani, ’s uj erős 
kamrát összeállítani.

Slrassburg, sept. 13. A’ múlt éjjel próbát tettek berontani 
a’ nagy lőportoronyba , ’s talán még nagyobb gonoszságot is kö
vetni el, de szerencsére sikeretlenül. A ’ nagy lőportoronyhoz, a’ kő- 
és koronatér kapu között rendelt őr, miután az épületeket megke- 
Külé, éjfélutáni egy órakor tért vissza a’ lőportorony ajtaja melletti 
úriakba: 20— #ó éves napellenzős sapkájú ifjat találván, kiáltja ka
tonai szokás szerint: Ki vagy? Mire amaz lassú szóval viszonzá : 
jó barátod ; egyszersmind egy üveg pálinkát nyújtván neki. Ugyan
azon pilanatban a’ bástyáról egy más személy közelíte, ’s az őr- 
katonának ha megengedné nekik berontani a’ lőportoronyba, negy
ven darab sout ajánlott ’s azután egy  öt frankos tallért, mit szemei 
előtt csillogtatott; midőn az ajánlatot visszatorlá, az először m eg
jelentszem ély 10  frankot igére neki. Midőn e’közben puskája’ sár
kányát az őr felhuzá, az egyik jobb karjára ütött botjával. De az őr 
is használá fegyverét ’s szuronyát a’ támadó jobb karja alá döfvén, 
fegyverre kiáltá az őrséget. A’ kőkapunál levő őr meghallván a’ ki
áltást, siete a’ lőportoronyhoz, de míg odaérhetett, amazok elfulá- 
nak. Az eddigi nyomazások sikeretlenek voltak a’gonosztevők fölfe
dezésében.

Orani levél szerint sept. Írül e’ város már aug. 7e óta, Bu
geaud tábornok parancsából hadállapotban levőnek nyilatkoztalék, 
minthogy a’ szomszéd arabok még mindig nyugtalankodnak. —

A’ compiegnei tábor oct. 3án eloszlik a’ rendkívül rósz i- 
dőjárat miatt, ’s a’ második sorezred azonnal Afrikába sietend. 

O L A S Z O R S Z Á G .
Messina sept. 8án : Különös szerencsecsillag látszik fölöttünk 

lebegni, melly városunkat mindeddig megóvá a’ környéken olly ir
tózatosan pusztító vésztül: de annyival nagyobb is közlünk a’ féle
lem, ’s a’ jövendőre senki sem bátorkodik gondolkozni. Cataniában 
borzasztóan ismétlik mind azon iszonyuságokat, mik nem rég Pa
lermói pusztítók. SáOezer lakos hagyá el Cataniát ’s a’ hátramaradt 
3 0  ezerbül mégis naponkint #0C — # 5 0  esik áldozatul a’ pusztító 
görcsmirigynek. Az ulczák telvék holttestekkel, ’s nincsen em ber, 
ki azok eltakarítását magára vádolná. A ’ betegek legnagyobb ré
sze segély nélkül hal m eg, mert az orvosak is gyalázatosán meg 
szöktek, csak hogy nyomom éltüket megtarthassák. Az angol kor
mány külde ugyan orvosakat Máltából, de a’, város bölcs tanácsa 
# 8  napig vesztegeltelé őket, mielőtt városba jöhetésüket m egenge
dő ! Az illy intézkedésiül bajos s#ólani, de szükségtelen is. —

Nápoly sept. 9kér». Négy napi szakadatlan esőzés u!án tegnap 
korán újra kitisztult, és a’ di piede Grotta ünnepet fénynyel ’s kato
nai pompával lehetett megtartani. Mintegy # 0 ,0 0 0  ember, kik közölt 
8 0 0 0  a’ nemzetőrséghez tartozott, lépdelt el 1 és 3 óra közt a’ 
királyi palota előtt, szemléltetve az erkélyen összegyűlt királyi csa
ládtól. A ’ seregek általában, különösen pedig a’ nemzetőrség jó 
magok tartásánál fogva ügyeimet gerjeszíének. A’ felséges pár is ki- 
kocsizott 4  órakor, pompás nyolczlovas kocsin igazi királyi fényben, 
nyájasan fogadván a’ tolongó sokaság hódolásit. A’ király egyszerű  
vasas-ezredesi öltözetben jelent m e g , ellenben a’ királynét fedező 
brillantékesség esudálkozást gerjesztő. A ’ fény nemtőjekint ült e’ sze- 
retetre méltó alak, felséges férje mellett, mintha ehez igy akarna 
szólam*: „Miként én csillaga vagyok a’ te szerencsédnek, úgy ügye- 
kezzél te is országodat, ’s ezen békés lakosokat szerencsésitni; és 
sok hatalmas uralkodó irigylend bennünket.“ A ’ csend a’ legnagyobb 
tolongás közepeit sem zavaitaték meg. A ’ szép idő ma is folyvást 
tart, ’s a’ mint hallatszik, városunk egészségi állapolja kedvező.

A ’ híres Mezzofante őrültsége, újabb hiteles adaloknál fog- 
vást nem valósul, ’s e ’ nagy nyelvtudós most is Romában lakik, kö
zel a’ pápához, ki örömest ’s gyakran látja őt.

N É M E T O R S Z Á G .
Az Alig. Ztg Hannoveréből sept. 14. 15. és lödikárói eze

ket k özli: A’ koronaherczeg folyvást tárgya az egész közönség 
mély részvételének ; annál fájdalmasabban esnék mindenkinek, ha 
a’ koronaherczeg szemevilágától megfosztatnék. Az újabban tartott 
orvosi tanácskozás következtében még most nem fog operáltatni a’ 
herczeg szeme. Főkép a’ cholera holléte fogja eldönteni, Berlinben 
vagy Hannoverában viendi é azt véghez a’ hires szemtudós Gräfe. 
Egyébiránt az alaptörvényben határozatlanul hagyott ama’ kérdés : 
valljon a’ király’ vaksága szükségessé teszi é a’ helytartói igazgatást 
vagy nem , ha csakugyan szerencsétlenül ütne ki a’ műtétel, két
ségkívül el fog döntetni azon alkalommal, midón az alaptörvény 
módosításai a’ rendek elibe terjesztetnek.

Götlingába már sept. lö k én  tolultak minden felől az idege
nek ; az utczákon zajosan hullámzók a’ néptömeg. Az ünnepre megje
lent számos idegenek között Humboldt Sándor is megérkezék, kit sept. 
lödikén este , nagy számú ifjúság hangászatíal tisztelt meg. Miután 
egy darab eljátszaték, örömtelve kiálta fel egy tanuló : „Éljen Hum
boldt Sándor az academiai ifjúság barátja“, mire a’ nagy tömeg, há.



«Omszoros éljenben nyita útat lelkesfllésének. Előjött ekkor a het
vennyolca éves óreg, ’s az erkélyről eként szólitá meg a’ csendben 
íigyelmező ifjúságot. „Köszönöm barátim barátságos köszöntésöket. 
Csaknem félszázad folyt le azon idő óta, midőn én is a’ Georgia- 
Augusta növendékei közé tartoztam, ’s itt szerzém nagy részét 
kifejlődésemnek. Nagy változásokon mentek azóta keresztül azon 
világrészek, mellyeket én később tudományos czélból utaztam be. 
Németország’ főiskolái mindig forrását ’s virágát tették a’ tudomá
nyoknak; barátja ’s pártolója voltam én azoknak; tiszteltem ezen fő
iskolát, mellyel a’ mostani király nagy előde alapított, áldom em
lékezetét. Önöknek, barátim, életem’ késő alkonyán nyújtom szíves 
hálámat.“ E zen, érzéssel mondott szavak hangos éljennel viszonoz- 
tatának. Az egész idő alatt, a’ nyájas vendég a’ kivilágosított erké
lyen állt, fedetlen fővel, noha nedveshideg őszi este vala, környezve 
Göttinga leghíresb embereitől.

Göttinga sept. 17én. Emlékezetes ünnepélyünk már megkéz- 
deték, de hol vegyek szavakat azon hatás leírására, mellyet az min
den kebelben gerjeszte, vagy azon Hiedelmet ’s vidorságot, mellyel 
minden, ki Göttinga falai közt tartózkodik, versenygve törekszik ez 
ünnepélynek nagyobb jelentőséget adni. Vidám föl ’s alá hullám
zása a’ zajongó néptömegnek, ’s e’ közt olly férfiak, kiknél dere
kabbakat Németország nem ismér a’ tudományok mezején, a’ m eg
ismerés, ’s isméttalálkozás e’ jelenetei, nem a’ romai vagy nápolyi 
Corso képét varázsiák lelkünk, elibe hanem mindazt sokszorosan fö- 
lölmulák. Növelé az egész pompáját a’ diákok ablakokbul lengő s*ám- 
talan zászlaja ’s a’ polgárházak gyönyörű ékitvénye. Legnagyobb 
volt az éjszakamerikai 26 csillagu szép zászló. Göttinga szépeinek 
viasz fáklyák melleit esti zenét hozának a’ diákság főbbjei, mit fé
nyes tánczvigalom követe. A ’ vig zajongás késő éjjelig tartott. —  
Másnap reggel még mindig újabb hosszú vonalokban érkeztek ven
dégekkel rakott szekerek, ’s pár pillanat múlva ismét tömve valának 
az utczák. —  A’ közönséges örömet neveié azon hir, hogy Erneszt 
király megérkezék Weendebe *s részülend az ünneplésben. Sz. egy
házba menetkor itt még soha nem látott pompát fejtének ki a’ diá
kok. Előre mentek a’ professorok uj szabatu öltözeteikben, utánuk 
aztán ragyogó tarka vegyületben az őrségi tisztek, külkövetek, mi
nisterek, tisztviselők, ’s számtalam kiváncsi nézőcsoport. A’ menet 
harangzúgás ’s álgyudörgés alatt nyomult előre a’ sz. János egy
házba , hová legott a’ király is egész kiséretestül siete egy könyv
kereskedésből, honnan a’ pompát addig nézdelé. Jeles egyházi szó
noklat után, ismét az előbbi rend szerint távozék a’ sokaság, ’s azon 
térre irányzá lépteit, hol IV Vilmos elhunyt királynak szobrot emelt 
Göttinga, ’s melly tér ezentúl Vilmos nevet viselend. A’ tér körül 
az első tág kört a’ fegyveres polgárság képezé, a’ másikat a’ diákok, 
a ’ harmadik szorosbbat pedig az akadémiai testület, melly előtt a’ mi
nisterek ’s egyéb magas hivatalosok ültek, épen a’ szószék irányá
ban. A’ király az uj tud. egyetem épületéből volt tanuja a’ nagyszerű 
látványnak. A ’ körben fehér öltözetű leánykák állottak a’ szobor 
megkoszorúzására, ’s válogatott hangászkar. Mihelyest az utolsó 
diákcsapat is megérkezék, Ebell dr. a’ szószékre lépett, ’s velős 
tartalmú beszédet monda az ünnep czéljáról; azután pedig az ünnepi 
versezetet gazdag kötésben küldöttség által a’ királynak benyujtatá. 
Utána Gieseler dr. szóla, ’s a’ göttingai polgárság nevében magasz
talé azon szoros köteléket, melly a’ várost ’s egyetemet mindenkor 
egymáshoz kapcsolá. Beszéde végén Georgia - Augustát éltetvén, 
muzsika ’s álgyurobaj közt leesék a’ szobrot rejtő lepel. Ezután az 
egyetemi testület tagjai egyenkint a’ királynak bemutattatván, a’ fé
nyes ebéd következők, mellyen a’ király Humboldt Sándor, ’s Berg
man tanácsnok közt ült. Elutazta előtt személyes látogatást tön Blu- 
menbachnál a’ király, ’s néhány asszonytul ’s gyermekiül kérelme
ket fogada el az 1831 ki politikai vétkesek ügyében. Esti 7 órakor 
hangverseny volt a’ sz. János - egyházban; 9 órakor pedig tüztenger- 
ben ragyogott a’ kivilágított város. A’ Vilmoslért számtalan szurok- 
koszorú ’s oszlop világilá. A’ többi sok álvilágló fölirás közt legin
kább kitűnt e ’ következő a’ városházon: „Georgio II., Georgiáé Au- 
gustae conditori grata posterilas: semper honos nomenque tuum lau- 
desque manebunt.“ Az e’ napi egyházi ünneplést másnap a’ tulajdon
képi egyetemi fényes ünnepély köveié, melly napon az összesereg- 
lett idegenek száma ismét jóval szaporodott, annyira, hogy már he
lyet is alig lehete számukra találni.

S C H W E I  Z.
S t  Gallenbe újólag ajándékok érkeztek Wasa hgtül, az ott 

elhunyt svéd király fiától, azon személyek számára, kik közelebbi 
érintkezésben állottak atyjával. Fölolvasójának ’s meghitt folytonos 
társalkodójának holtig tartó évdijt rendelt. A* idegenek kórháza is 
tetemes adományban részült.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
A t h e n e ,  aug. Ild ikén . Hivatalos közlések szerint ő fe l

sége a’ görög király meghagyta a’ mérnöktest igazgatóságának : 
terjesszenek elő terveket miképen állíttathatnék vissza az isthmusi szo
ros áltrontása által, az aeginai tengeröbölnek a’ lepantoivel kapcso* 
lata. Mivel ezen nagynemü, régibb időben is próbált, de nem esz
közölhetett vállalatot földtani akadályok nem nehezítik, most a’ kivánt 
sikert annál biztosabban reméllhetni, mivel Triestböl nevezetes ke
reskedő házak ajánlkoztak részvényes társaságot alapitni a’ vállalat e- 
lőmozditására. Valóban rendkívüli jelenet lenne a’ világtörténetben,

ha ugyanazon német uralkodócsalád’ két sarjadéka, atya, *s fiú , 
mindkettő ugyanazon időben koronásfő, arra volnának hivatva a’ 
sorstól, hogy négy tengert —  az éjszakit a’ fekete tengerhez, az 
adriait a’ középtengerhez —  egy ember nyomnyi idő alatt csator
nák által egymáshoz közelebb vigyenek.

A M E R I K A .
Uj-York, aug. 14kén. Valemennyi párt feszülve várja a’ 

rendkívüli congressus megnyitását, mellyen három olly kérdés for-’ 
duland elő, mik a’ nép egész figyelmét magukra vonják. Az első a’ 
van Buren ajánlotta kincstárbankra (Treasury-Bank) vonatkozik, a’ 
2ik a’ statusjövedelmi fölösleg utolsó részfizetés pénzhiány miatti 
elhalasztását veendi czélba; a’ 3ik pedig, melly minden tekintetben 
legfontosabb; ez : Fölvétessék e Texas az egyesült statusok Unió
jába? ’S ez utóbbi hihetőleg összeköttetésben leend a’ rabszolga
kereskedés eltörlesztésivel legalább a’ columbiai kerületben, mel
lyen a’ congressus fölségi hatalmat gyakorol. Ide járulnak még a* 
canadai zavarok is, melly tartomány lakosi már rég nyilványiták az 
nniohoz csatlakozási óhajtásukat, mitől az éjszakamerikai statusok 
épen nem idegenkednek. —  Mivel azonban egyik párt sem bir e- 
lég szilárdsággal, kivánatival hathatósan föllépni, a’ rendkívüli con
gressus igen könnyen minden nevezetesb végzet nélkül oszlandhat 
el, ’s majd csupán újabba* pénz jánlatokkal fog foglala Őrködni a’ kor
mány részire. Ha mindazálttal Texas ügye mégis szőnyegre ke- 
rülendne, mindenesetre igen heves viták fognának majd iránta 
keletkezni. —

A’ valparaisoi kikötő f. é. jun. 4e óta oslromzár alá volt he
lyezve, lázadás következtében, mellyet Vidauvre ezredes a’ Quillatában 
állomásozó ’s Peru ellen inditandott katonaság közt támoszta. Vidauvre 
fegyveres kézzel közelíte Valparaisohoz, de készen váraték, ’s a’ város 
előtt küzdött harczban, meglámodását győztesen visszaverő az őrség. 
Vidauvre’s néhány tisztei eliilottak a’ harczmezőrül, előbb azonban d. 
Diego Portalos hadminislert, kit árulással hatalmukba tudának keríteni, 
gyalázatos kegyetlenséggel meggyilkolák. Portalos köztiszteletben 
állott, mint legderekabb tagja a’ kormánynak. A’ csata után a’ fölzen- 
dült katonaság csakhamar ismét visszatért kötelességéhez, ’s remény
ük , hogy Vidauvre minélelőbb kézre kerülend. Egyébiránt az egész  
esetet a’ Peru elleni háború népszerűtlenségének tulajdonítják.

Jameshouseben Uj York mellett bizonyos Kaddey híres ta
pasztalt orvos, egy eddig isméretlen gyógyrendszert födöze föl, melly 
sok esetben, főleg pedig ideg ’s hasbajokban csudákat tesz. E’ győgy- 
rendszer pedig csak annyiból áll, hogy a’ beteg először sárfürdőt 
használ, melly után kefékkel egészen sajátszerüleg megdörgölik 
’s aztán izzadás végett ágyba fektetik. Tiz perez után legnagyobb iz
zadtságban fekszik a’ b eteg , ’s ekkor rögtön kirántván őt az ágy
ból , testalkatára illő tekintettel lévén, Kaddey ügyelete alatt idő- 
rül időre hideg vizbe mártott nádpálczával, lelkesen eldöngetik. Leg- 
fölebb 8  nap múlva majd minden beteg igen elégülten távozik az 
intézetbül.

E L E G Y  H I R.
Belgrádban 1833ik  évtől egy szerb almanach jelenik-meg „ U ra 

n i a “ czim alatt; szerkeszti I s a i l o w i c h  Dömötör professor, 
a’ belgrádi szerb újság kiadója. A ’ jelenévi (1 8 3 7 ) folyamat több 
becses dolgozatot foglal magában, úgym int: verseket, elbeszélése
ket, fordításokat angolbul, ’s jelesül egy novellát is Ob r e n o -  
v i c h  Anna Jefremowna szerb kisasszonytól, Obrenovich vezér 
őrnagynak, M i l o s c h  herczeg’ bátyjának 16 éves leányától. —  
Az ezen almanachhoz mellékelt „előfizetők’ névjegyzékén“ a’ bel
grádi basának neve első helyen áll —  török betűkkel nyomtatva.

Bizonyos Coppert nevű mérnök a’ Calais ’s üawer közti 
tengerszoros fölött 7\ lieunyi hosszú hidat szándékozik építeni, 
melly csak 1 8 0 0  millió frankba kerülendne. Ha pedig e’ terv 
nem sükerülne, a’ viz alatt készít átmenetet, csupa vascsókbül, 
mellynek költsége csak egy milliard frankot kiván. Terveit a’ 
kormány elibe terjesztő.

Parisban nem rég egyszázkét esztendős aggastyán ’s kilencz- 
venhat éves anyóka elvádolák nyolezvan esztendős fiukat, mivel meg
tagadó tólük a’ kikötött élelembért. A’ fiú, miután jól megdorgál- 
taték ledér kacsintásiért a’ jelenvolt némberekre, oda utasittaték, 
hogy ezentúl pontosan fizesse agg szüleinek a’ tartásbért.

G A B O N A Á R .  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.
busa 1 kéticer. 1 r.a. 1 árpa 1 aab 1 kiikur. 1 k*U.

sept. I5én Uj-Becse 60—50 i 45-35 -  I 20 I 15 1 “  1
99 15én N. Becsk. 50—45 30 -  1 18 1 16 50 1 -

99 15én A ra d 62 41 40 1 20 1 2# 60 1 -
99 16»n Baja 54-40 1 34-27 27 1 20 J 16 54 1 34
99 Igán Pécs 70—50 1 55-45 40-35 1 30 1 21 50 1 -
99 19én Debreczen 60-50 1 40—30 1 30-25 1 25-20 1 2 3 15 1 ~  1 40-35
99 21én Mosony 112-64 1 *6 40 45-33 1 38 — 28 1 33—23 62 — 50 1 —
99 23án Komárom 65—56 1 53-47 1 33-30 1 33 -28 1 21—19 1 40-32 1 50
99 23án Sxeg ed 45 -40 1 35 1 -  1 25 1 20 60—40 1 35 - 3 »
99 29én Pest . 80-60 1 50—40 1 37—33 1 30-26 1 1 9 - 1 7 ? 36 1 80

P É N Z K E  LET:  Bécs, sept. 27kén. 5 pCtcs etat. köt. 105 l/ö ; 3 pCtes 79 3 /1 0 ;  
9 1 /3  pCtes 59 7/ 8 ; 1 8 3 4 ik i 500 frtos kölcsön 5S4 3 /8  bécsvárosi 2 l / f c  
pCtcs; bankóköt. 6tí l /4 -

DUNA VÍ Z Á L L Á S :  September. 2 8 tk»n 6' 4" G-"' 29ikcn 6' 0" 3'/ 80<kán 5*- 
10" G-"'

Szerkeszti H e I m e c * y* — Nyomtatja B e i m e l .
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M A G Y A R -  és E R D É L Y  O R S Z Á G .
0  cs. kir. fölsége aug. 9iki határzatában Okrugich Illyés 

karloviczi városirnokot szalagos polg. kis arany érdempénzzel di- 
szesiln i; ugyanazon hó 2  liki végzetében Schmotzer József ungvári 
lelkészt csudáni, Ranovics János felsőbányái lekészt pedigdroszói apá
tokká ; sept. 25iki rendeletében Czillich Károly rn. kir. udv. kanczel- 
lariai titoknokot, a’ in. kir. sz. Istvánrend írnokává ; továbbá, az eszéki 
fópostahivatalnál Czeltner József varasdi postatisztet, ellenőrré ne
vezni; 's Rotter Ferencz sóvári sóakna-ügyelőt saját kertére, nyu
galmazni méllóztatott.

A ’ in. kir. Helytartótanács m. h. 19én a’ keblebeli adóosz- 
(ályi számvevőhivatalnál Grozdich Imre halála által megürült ingros- 
sislaságra Sallay Imre járulnokot, helyébe pedig Gaal József gya
kornokot alkalmazó.

Sept. 28kán ment véghez Veszprém városában t. Veszprém me
gyének lisztválasztása kővetkező tisztikarral: első alispán lett Kocsi- 
Horválh Sámuel egy akarattal; 2dikká: Kopácsy József szótöbbséggel; 
főjegyző: Zsoldos Ignácz; első aljegyző: Boronkay Boldizsár; 2<lik: 
Rosos István; levéltárnok : Rohonczy István ; lajstromzó : Érsek Mi
hály; tiszti főügyész: Sebestyén Gábor; első aliigyész: Pap Gábor; 
2dik: Gombás Mózes; veszprémi járásban főszbiró: Molnár Dienes 
szótöbbséggel; palotai járásban szbiró Rosos Antal; mezőföldi járásban 
szbiró: Kenessey Antal; pápai járásban főszbiró : Pap Nép. János; a l: 
Barcza Pál szótöbbséggel; cseszneki járásban főbíró: Ányos Farkas 
szótöbbséggel; al: Takó Miklós; devecseri járásban főszbiró: Szakonyi 
István; al: Kőrösy József; esküitek veszprémi főszbirói járásban: 
Balogli József, palotaiban: Molnár György; mezőföldiben: Kenessey 
Lajos; pápai főbíróiban: Csoknyay Károly; alszbirói: Jhász Lajos; 
cseszneki főbíróiban: Bolla György; alszbiróiban : Balassa Ágoston; de
vecseri főbíróiban: Sáary László; alszbiróiban: Martonfalvay Miklós 
számvevő: Tamassa Pál; biztosok: veszprémi járásban: Sz. GályLász- 
ló; pápaiban : Balogh Adám; csesznekiben : Szabó Antal; devecseri- 
ben: Németh János. Hadi főadószedő : Stojánovics János; főházi adó
szedő: Katona Imre; első aladószedő: Szakonyi Lajos; 2dik: Kará
csonyi István; főorvos első: Pukli Ignácz, 2dik Cseresznyés Sáhdor; 
földmérők: Halász Ignácz ’s Fülöp József.

T. Za l a  m e g y é n e k  sept. 25kén történt székujitása követke
ző tiszti kart alakított: első alispán: Kerkápolyi István, 2dik : Csillag 
Lajos; főügyész: Molnár György; első a l: Nagy József, 2dik: Szente 
Lajos; tapolezai járásban főszbiró: Malatinszky Ferencz; a l: Mórocza 
Károly ’s Bogyay József; esküitek: Eősy Ignácz, Mezriczky Károly 
’s Dallos György; s z á n t ó i  járásb. főszbiró: Hertelendy Imre; a l: 
Horvátli Pál ’s Tolnay Károly; kapor naki ban  főszbiró: Rumy Ká
roly; a l: Bessenyey Barnabás ’s Csányi Elek; e g e r  s z e g i  ben fősz
biró: Simon Mihály; al: Fazekas Emire ’s Fazekas Imre; l ö v ő i b e n  
főszbiró: Bertalan Pál; a l: Simon Pál és Szente Mihály; mu r a k ö  
z i b e n  főszbiró: Horváth Péter; al: Tamasics István ’s Csesznék 
János. A’ többit máskor.

Múlt h. 2 8  ’s 29ikén a’ pesti tud. egyetem tanácsa f. oct. Íjén  
beállott iskolaévre nagys. igazgatóvá Bőhm Károly orvostanárt ’s 
tud. egyetemi tanítót, dékánokká pedig: a’ theol. karban, Szilasy 
János hittanári ’s egyet, tanítót; a’ törvénykarban, Jurjevich József 
jögtanárt ’s tanítót; ’s a’ bölcselkedésiben , Werner József bölcsei, 
tanárt ’s egyet, tanítót választó. Az orvoskarbeli dekán-válosztás felsőbb 
rendeletnél fogvást föl lévén függesztve, Birly Flórián eddigi dekán, 
hivatalában megmaradt. —

Bécsben a’cs. kir. tud. egyetemben a’ legközelebb múlt 183yik  
iskolaévben következő hazánkfiai nyerlek orvostanári koszorút a’ 
két magyar hazából, ’s hozzá kapcsolt tartományokbul: Bauer Jó 
zsef, Buchwald Gyula, Csécsiimre, Csehi Samu, Cserwinka Ferencz, 
Cornet Hajmond, Danillo Ferencz, Glatz Samu, Goldberger Mó
ricz, Libay Gusztáv, Némethi Miklós, Reisinger Ferencz, Rosen
thal M ózes, Schwarzenberg Ignácz, Schwarzenfeld Ferencz, Say- 
fried János, Szombathelyi Gusztáv, ’s Vizi József; Antal László 
pedig sebésztanárrá lett.

A r a d  sep. 20án. Szigethi Szerencsy István udv. tanácsos és re- 
ferendár, Arad megye főispáni székét f. h. 18án ünnepélyesen fog
lalóié. Jóllehet a’ beiktatási szokott szertartásoktól legfelsőbb rende
letnél fogvást föl vala oldva, mindazáltal semmit sem mulasztónk 
el, a’ megyéiül őszinte örömmel ünnepelt beiktatásnak illő tisztelgési 
küljelekkel fényesitésére. Ugyanis a’ székfoglalást előzött napon a’ 
tisztelt főispán urat a’ megye határszélén, a’ másodalispán vezérlete 
alatt, fényes megyei váh sztottság üdvözlé, ’s útközben Simándon 
a’ megyei első alispán veridéglé meg, honnan a’ megyei választolt- 
ság ’s egykori szeretett lelkes tisztviselőjét tisztelni kívánó Ung megye 
számos tagú küldöttsége, mint szinte 160 főnyi díszes egyenru- 
háju megyei lovas nemesség kíséretében a’ megyeházhoz érkezvén, 
ott azonnal Arad megye HRdei Ung, 's a’ nyolez szomszéd megye kül
döttjei, és szabad k. Arad város tanácsa tisztelgéseit fogadé. Estve az 
egész város és a városi mulató erdőcske, —  hol a’ vendégeket

szabad ég  alatt terített asztalok kínálók frisitőkkel, —  fényes vilá
gításban díszlett; a’ megyei másodalispánnál pedig, vidor tánczmulat- 
ság tartalék. Másnap a’ ,,Jöj sz. lélek“ után megnyittatván a’ gyűlés, 
a’ főispán, hivatali esküjét letevén, érzésteli, szivrehatö ékes be
szédet monda, mire a’ megyei RHek nevében a’ főjegyző köszönve 
válaszolt. Következők a’ táblabirák kineveztetése, kik között a’ magyar 
tudós Társaság több hazafi tagjainak nevüket is lehete hallani. A’ 
gyűlés utón ez örömünnepettág sátorban 6 2 0  személyre igen gazdag 
lakoma , estve pedig a’ megyei teremben pompás tánczmulatság re- 
keszté. —

L u t i l l a  (Bars vármegyében) sept. 20án: Helységünk e’ f. 
h. I7én  ’s I8án|buzgó áhítattal ritka kettős ünnepet iille. Pottich 
József helybeli lelkész t. i. papságának őOik évét ünnepié, Ambrózy 
Pál fia gyanánti neveltje pedig első miséjét mondó. Nem lévén senki 
az egész szomszédságban, ki e’ feddhetlen érdemdús papot nagyra 
nem becsülné, hozzá tódula ez alkalommal az egész vidék; iróniái 
őszinte tiszteletét tanúsítandó, ’s maga a’ megyés püspök Belánsz- 
ky József is a’ félszázados papot, nagy érdemeit lisztelőleg, jelenlétével 
szerencséssé, vezetőül szolgálván neki azon oltárnál, mellynél mint 
lelkész mar 45  esztendőt tölte. Első nap Scherer János barsi fő es
peres, ez ünnepélyre alkalmazott egyházi beszédével az aggas
tyán szemeiből hálakönyűket fakasztván, élénk részvétet támasztott 
a’ hallgatókban, más nap pedig Furtner Ferencz Besztercze m egye
beli pap, ’s gymnasiumi tanító remek beszédet tartott a’ papság köte- 
lességiröl. Az ájtatosság után az isteni szolgálatban megöszült lelkész 
tisztelőit, kiknek száma mindkét nap 80on felül volt, papiakéban fénye
sen inegvendéglé. A’ 7 7  éves Pottich Jószef, jelenleg is ép^e- 
gészségü.

J á d, (Besztercze vidékén) sept. 13án : Virágzó ’s dús szász 
helységünk romhalomban fekszik. Tegnap ugyanis reggeli 1 0  óra
kor egy  czigány kovács műhelyében tűz támodvón, a’ pusztító lán
gokat az épen dühöngött forgószél néhány pillanat alatt messzi ter- 
jeszté, ’s 6 óra múlva már csak 9 gazda lakháza állott épségben. Két 
ember és számtalan mindennemű marha veszté életét. A ’ kár iszo
nyú. A’ korcsmák haszonbérlőjének 6 4  ezer forintja készpénzben 
hamvadt el ’s azonfölül igen nagy mennyiségű ó bora, pálinkája, 
m éze, ’sa ’t. A* nagy iskola ’s papiak szinte áldozatja lön a’ pusztító 
vésznek.

Kellemesi M e 1 e z e r  F l ó r i  számos megye tbirája ’s Bor
sodnak egykori szolgabirája rövid ’s örömtelen földi pályáját élete 
virító korában (29dik évében) zárta be Miskolczon sept. I4kén, 
Övéinek egyedül sajnos emlékezetét örökítvén hagyományul. V esz
teségét ritka bel és kül tulajdonin kívül, főleg csüggedhetlen elő- 
haladásra törekvő csinosb gazdálkodási ipara becsesíli feledhetlenné 
vérei ’s baráti előtt. Hasonló volt ő egy rejtekhelyen a’ szerelem  
által ültetett szerény diszletű virághoz, mellyet csak érző szív tud 
becsülni, ’s mellynek mohó sorvadtát ’s kora eltűntét a’ soha nem 
hervadó cziprus kipótolni nem képes. Tetemeit Sajóörösön szen
dergő szüléji (Melczer László 7vir ’s udv. tan. -j* 1 8 2 3  april 2 0 -  
kán Pesten, ’s gróf Majláth Mária -j- 1 8 3 3  april 14kén Buzitán) 
porai közelében önrendelte sírbolt ölelte nyugalomra 7ber 1 7kén. 
Özvegye krasznik-vajdai Szent-Imrey Anna keserve vigasztalhatat
lan. Békemalaszt sugározzák hamvain !

A’ t á r s a s á g i  a g a rás z at határnapjaiul octob. I 4  és 1 5ke 
lévén kitűzve, a’ többi hónapban is egész februáriusig bezárólag, 
ugyanezen napok tartatnak meg e’ végre, az egy novembert kivéve, 
mellyben pesti vásár utáni hétfő határoztatott; mire nézve minden tag
nak a’ jász-kocséri pusztán leendő szíves megjelenése tisztelettel 
kéretik.

A ’ gazdasági Egyesület gyapjuraktárába sept. 5ike óta Des- 
sewffy Emil g r ., Wenkheim Teréz bnő, Somssich Pongrácz, F es
tetics Vincze gr., Tige gr,, ’s Bujanovics Eduárd összesen 3 9 8 ,5 4 5  
font gyapjút szállítottak; ugyanazon nap óta pedig összesen 1 6 9 ,9 1 7  
font kelt el.

különféle. Szilasról (Torna megyében) érkezeti mult h. 1 5ki 
tudósítás szerint azon tájon a’ rekkenő hőségetrögtön hidegnapok váltók 
föl. A’ sarjut, gyakori esőzés miatt, csak nagy ügygyei baj jal lehet föl- 
gyüjlögetni. A ’ gabna-behordás is rendkívül elkésett, főleg Borzo
va és Szilicze helységekben. (Ez utóbbi falu mellett van a’ jégcsa
pokkal díszlő hires Lednicze nevű barlang.) Darab ideig igen sokat 
szenvedőnek az adózó gazdák a’ lótolvajoktul, kiknek azonban már 
nagy része börtönben siratja olcsó vásárolgatásit. —  Szombathe
lyen múlt h. 4én közgyűlést tartván Vas megye R R ei, SpecL- 
ner János temesvári polgármester, ’s elhunyt Bognár Imre, volt 
Heves megyei fő orvos, nemes levelei olvastattak föl, mellyek kö
vetkeztében amaz „Koronghy de Eadem“ névváltoztatással, ez pe-
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dig „Korongi“ melléknévvel, Vas megyében keblezetl Korong hely
séget kir. adományul nyerék. A’ jószág állaladalósa ’s adománylevél 
kihirdetése másodszor a’ hely színén ment véghez, sept. 12. 13.
’» 14ik napjain, az illy alkalomkor divatozó ünnepi szertartásokkal. 
Kir. küldött Berta Ignácz Vasmegyei első alispán, káptalani pedig 
Várady József, szombathelyi prépost valónak.

A U S Z T R I A .
A’ prágai újság sept. 25ről jelenti, hogy a’ kir. kastély

ban a* spanyol teremben 24én ő cs. k. fölsége fényes lakomát ada
tott a’ most Prágában összegyűlt természetvizsgálók ’s orvosok tár
saságának, melly ez idén lóik gyűlését Prágában tartá. A5 lako
mán jelen voltak a’ társaság hazai ’s külföldi tagjai nőstül ’s leányos
tul, úgy szinte nagy számú magas nem esség, papság és tábornok- 
ság, valamint több rendű fő statustisztviselő is. V alamennyi vendég 
elsőben a’ német terembe m ent, hol különféle polgári őrök való
nak fölállítva; a’ lépcsőzetek’s folyosók nemzeti szinü szőnyegekkel 
valónak bevonva. Miután az egész társaság összegyűlt, megnyíltak 
a’ spanyol terem ajtaji, hol négy, gazdagon megrakott óriás hosz- 
szaságu asztal, terem-hosszanta, az ödik pedig szélytébeninte a’ ven
dégeknek. Ez utóbbi asztalnál Chotek gróf fő várnagy mint ó fölsége 
képviselője, és Sternberg gróf titkos tanácsos, mint a’ l ói k gyűlés 
elnöke, ülénekelől. Számos áldomás üritteték ki, elsőben is ő fölsé
ge személyéért Sternberg gróf által, azután a’ külső természetvizs
gálók ’s orvosokért, ’s a’ jeleuvolt nemes asszonyságokért fő vár
nagy ur által, s’ a’ t. Lakozás alatt katonai hangászkar zengedezteté Mo
zart, Weber, Meyerbeer, valamint Strausz, Lanner, Labitzky és Titel 
hangműveit. Előtti napon fölső engedelem mellett hangverseny 
adaték az Erzsébet apáczák kórháza részére a’ Waldstein grófi pa
lota teremében. —  A’ prágai lap körülményesen közli a’ gyűlés kü
lön tagjai által tartott előadásokat.

P O R T U G Á L I A .
Lissaboni magányos tudósítások azon állítást merészük tenni, 

hogy a’ két párti harczban jelenségei mutatkoztak a’ d. Miguelhez 
szításnak, még pedig nem csupán a’ fegyveresek közt, hanem a’ cor- 
tesben is. Szerintük, a’ leiriai ütközetben, m. h. 28ikán, mellyben 
a’ győzelem Saldanha részire h ijlott, a’ hozzá pártolt lovasságon 
’s négy álgyun kívül még nyolez álgyutis kapandó vala, ha ezt a’ d, 
Miguelhez szításárul ismeretes vadász ezred nem gátolta volna. —- 
Egyik levél különösen azt erősíti, hogy a’ cortes tagjainak fele Mi
guel pártján van. Ha a’ charta hívei nem győznek, igy szól továb
bá a’ levél —  nem nehéz előre látni a’ következéseket, kivevén, ha 
Anglia egyenesen avatkozik az ország ügyeibe. Ha d. Miguel jelen
leg Algarbiában volna , kétségkül tetemes haderőt vonhatna maga 
részire. Valóban nagyobb a’ gyülölség az 182Gki és I829ik i párt 
között, mint amaz és a’ miguelpártiak közt valaha volt. —  Napier 
angol admiralnak Lissabonba érkeztérül azt mondják e’ levelek, hogy 
a’ hatalomgyakorló párt eleinte megrémült, ’s ennél fogvást az ott 
tartózkodhatást megtagadá tőle, egyszersmind feleletterhet rótt azon 
gőzös tulajdonosira, mellyen Napier oda jött, ha t. i. őt nyomon tovább 
nem szállítják, vagy csendes magaviseletéről nem kezeskednek. E1 
nehézségeket ugyan elháritá utóbb Napier, Lissabonban létezése 
mindazáltal épen nem kellemes.

Lissaboni tudósítások szerint f. h. 14rül Saldanha tábornok 
7én Tras-os-Montes tartományba érkezék, das Antas, a’ spanyol- 
országi segédcsapat vezére elpártolt osztályával egyesülendő. Ter- 
ceira hg szinte útban volt éjszak felé, Leiriahoz szándékozván csat
lakozni, mi ha megtörténik: az egész egyesült haderővel akarják a* 
charta hívei újólag megtámodni Lissabont. —  Más közlemények azt 
állítják, hogy Saldanha Spanyolország határszéle felé siet, ’s mivel 
egész hadereje 8 0 0  fegyveresre olvadt le — , el szándékozik hagy
ni hazáját. —

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ madridi zavargások körülményeit, mellyekrül múlt lapja

inkban emlékezénk, f. h. 13rul költ levelek igy adják elő: „Sept. 
1 Óikén esti 1 0  órakor tudó meg a’ kormány, hagy Cabrera, d. Car
los hadserge főbb osztályival egyesülten Madridra tör. Tüstint minis- 
tertanács tartaték, mellyben a’ kormányzó , főkapitány ’s polgári 
és katonai hatóságok is részt vettek, ’s a’ főváros isméti ostromál
lapotba helyez elése határoztaték. A’ nemzetőrség az első dobperdület- 
re azonnal fegyverben álla; 24 álgyut ’s egyéb lőszert helyeztek 
szét a’ város külön részeiben’s a’ pattantyúsok égő kanóczzal foglalók 
el állomásikat. Négy álgyu a’ Calle d’Alcala és Puerta de Sóira volt 
irányozva; néhány a’ Plaza-mayorra szolgált, hat a’palotai bejárást 
födözé ’s a’ Retiro ellenében számos mindenféle lőszer állott. Ez 
utóbbi helyrül ’s a’ csillagász-toronybul másnap világosan lehete látni 
az ellenséget. A’ nemzeti ’s katonaőrség egész éjjel czirkált az ut- 
czákon ’s téreken, ’s minden őrhely kétszeresen meg volt rakva. A’ 
„szent zászlóalj“ minden nehézség nélkül állittalék föl, ’s a’ rendes 
katonaság szintúgy mint a’ nemzetőrség a’ polgárokkal egyesülten 
közhangulag kiáltozó: Sokáig élj en II Izabella ’s az alkotmány. E l
mondhatni, hogy 12ikén reggel minden fegyverfogható személy tal
pon volt a’ főváros védelmére. A’ kereskedői csarnok ’s minden bolt 
csuktan álla. Miután meggyőződlek a’ felül, hogy d. Carlos több 
osztályra szakasztá csapatit, 11 óra tájon 2 0 0  fegyverest küldöttek ki 
az ellenség állásának megvizsgálása végett; de ez erőtlen csapatot csak 
hamar visszaverék a’ carlosiak, elfogván annak vezérét Cardon ez
redest. Erre Ferraz ezredes újabb kirobbanást merészle 8 0 0  fegy
veressel , s’ az ellenük nyomuló carlosiakat nem csak föltartózta- 
tá , hanem élénk ütközet után vissza is nyomó Argandaig. —  Este

’s egész éjen át őrök barangoltak az utczákon. A’ nép mindenütt 
egész csendesen viselé magát, úgy hogy semmi elfogatás nem tör
tént. Napközben a’ cortes folytonosnak nyilalkozék, ’s mivel a’ köve 
tek az egész éjt a' gyülésteremben határozók eltöltendőnek: sze
m élyes védelmekül mindenkinek egy egy puskát és szükséges lőszert 
adtak. Hír szerint meglehetős pénzmennyiségre kártyázva ügyekez- 
tek némelly tagok az éji nyugtalanság hosszadalmas idejét röviditni. 
13ikán reggel tudósítást vön a’ kormány, hogy az ellenség mind
egyre foytatá visszavonulását Villareyo de Silvanes felé, Aranjuez 
irányában. Uralkodó vélemény az volt, hogy a’ főtábornok ismét 
rögtön hadserge elibe álland, ’s a’ carlosiak e’ sükeretlenült támodás 
után Toledo! rohanandják meg. —  Mig az ellenség hátrálni nem 
kezde, több Ízben mutatkozék a’királyné lyányostul nyílt hintóbán a’ 
közönségnek, ’s minden őrpontot ’s harczállomást megszemlélt. 
Mindenütt örömrivajokkal fogadák őt. D. Francisco de Paula infans is 
nagy gondosságot tüntete ki a’ fegyveresek állomásai ’s  harczvo- 
malok megszemlélgetésiben.

A ’ f. h. 11 ki cortesülésben vita támadt az Eco de la Razon 
€gyik czikke fölött, mellyben az állittatik, hogy Izabella királynét 
Montpensierhez szándék házasitni. Arguelles fölszólitá a’ ministere
ket: nyilatkozzanak ez ügyben a’ cortes színe előtt; mire a’ belügy- 
minister röviden azt nyilatkoztatá, hogy ő a’ dologrul legkisebbet 
sem  tud.

A ’ carlosiaknak felső Cataloniá'ban munkálkodtárul illy hiva
talos tudósítások jelentek meg Belgában, mint azok juntája szék
helyén : Berga, aug. 29ikén. Az ellenség elhatárzottnak látszik, 
bármibe kerüljön is, San Jüant és Campredont védelmezni. U. J. 
Burgues, a’ geronai pórtkormányzó , mintegy 3 0 0  gyalog ’s 100  
lovag fegyveressel Campredonba nyomult, melly mozdulata által két
ségkül a’ San Juan de las Abadessast ostromló királyi (carlosi) ser- 
geket akaró megrettenteni; de az ellenség közeledte csak növelheté 
Karczosink bátorságát , ’s .ennélfogva kétszeres erőködésiiknek, sü- 
került a’ falak egy részét fölvettetni, más részén pedig rézst törni ; 
minek következtében néhány perez múlva birtokában voltak a’ város 
nagy részének. Minden, elhalárzó végtámodáshoz készült, midőn 
tábornokunkat tudósítók, Meer báró serge gyorsan előn3 omultá- 
<ról Vichtől Olot felé. Urbistondo tüstint parancsot ada Zorillának az 
ellenség elibe indulásra ’s tovább haladása gátolására, vagy menete 
közbeni háborgatására. He a’ pártos Meer, ütközetbe bocsátkozni 
nem akarván, megváLtoztatá irányát, ’s erőtetett gyorsasággal 0 -  
lotba érkezék. Zorilla osztálya ennek következtében fordulatot tön 
’s Vallfogona közelében száll® m eg, hol Burgues csapatjával talál- 
kozék , melly az előbbi mozdulatokat használva, Meer hadsergével 
egyesülendő , kirohanást merészle ai1 városbuL Valósággal négy ó- 
raig tartott véres ütközet is keletkezők 26ikán, ’s noha kisebb szám
mal valónak a’ miéink, mégis megverek ’s  elszélyeszték az ellensé
get. A’ 9ik zászlóalj gránát és guideesapatja egyedül szuronyaival 
m egölt 5 0  christinótjkik egyáltalán nem akartak kimozdulni állásuk
ból. A’ csatatért az ellenség holt testei, ’s megsebesített és leölt 
lovai ’s öszvérei boriták. Az ellenségből foglyokat is ejténk, ’s ha 
Meer báró Burguesnek hirtelen segítségül nem sietett volna: 3 ,0 0 0 -  
-rel kevésb védője volna az alkotmánynak. Tábornokunk majd minden 
erejét összegyüjté Vallfogonanál, noha számra nézve koránsem 
mérkőzhetnek az Olotnál öszpontosult ellenséggel: mégis meg akar
nak vele ütközni önkéntesink. —  Hon Jose Pons parancsnok Lam- 
pourdant járja be pompás zászlóaljával, hogyaz adó befizettetéséi kőny- 
nyebbítse. Három ütközetben 5 0  emberét ’s 2 0  lovát ölte meg az 
ellenségnek, és sok hadiszert foglalt el tőle. —  Hon Benito Tri- 
stany Fora megerősített város ellen intéz támodóst, hogy az ellenség  
eg y  osztályának figyelmét ’s erejét ide fordítsa, ’s úgy látszik czél- 
ját éré ; mert mint halljuk Ayerbe tetemes haderővel siete a’ város 
védelmére.“ —  Más szinte bergai tudósítás f. h. örül Prades és Ro- 
cafort erősített városok, Mondedeu és Ibanes carlosi főnökök által 
ostrommal történt meghódittatásárul, ’s az itt fogollyá estek közül 
24nek Bergába történt szállittatásukról értesitnek.

A’ német Courier biztos kutfőbül akarja tudni ’s tudatni, hogy 
d. Carlos magát Toledoban megkoronáztatni szándékozik, ’s e ’ vá
rost ideiglenes székhelyévé tenni a’ rendszeresen alakítandó kor
mánynak.

F. h. !4 e ig  terjedő madridi hírek szerint d. Carlos Pardoban 
’s Cabrera Vallecasban volt, Zariateguy pedig a’ guadalaxarai utón 
nyomult elő. Úgy látszik d. Carlosnak mindaddig nem szándéka Mad- 
ridot egész ostromerővel megtámodni, mig a’ 13ikón 2 f zászlóaljjal 
ide megérkezett Esparterot sikra nem csalhatja, ’s ott tetemesen 
tönkre nem teheti; időközben pedig a’ fővárosba vivő utakat srán- 
dékozik elzárni.

F elötlék , hogy a’ spanyol lapok legközelebb semmit sem  
köziének a’ főváros közelében történt hadi mozgalmakrul. Ezt a’ 
főkapitány tilalma okozó, ki olly rendelést bocsáta közre, hogy ha 
a’ hirlapszerkesztők , a’ város ostromállapotban léte alatt hadi hirt 
bátorkodnak közre juttatni: ellenséges kém gyanánt fognának tekin
tetni , ’s illy bánásmódot tapasztalni. Az angol hadsereg maradványa 
ismét nyugtalankodni kezd, ’s elhatárzottan vissza kíván térni honába.

A N G L I A .
A’ Sun szerint Palmerston lord hírnököt külde sürgönyök

kel Madridba; hivatalosan semmit sem tudhatni ugyan azok tartal
máról, de közhiedelem, hogy a’ nemes lord végre átlátja, mi sze 
rint a’ tettleges fegyveres avatkozás nem csak Spanyolországra, 
liánéin egész Európára nézve rendkívül fontos következményű.
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adni Hume urnák. Meghívását pár nap alatt 5 0 0  személy irta alá.
A ’ tory .Age lap egy ezikkelye aggódik azon, hogy Leo

pold király Victoria királynét csakugyan házasságra bírta. Szerin
te Leopold király ’s hívei bizonyosnak emlegetik, hogy V ictoria ki
rályné a’ Szász-Coburg uralkodó hg másod szülött tijához menend 
férjhez. E ’ herczeg neve Albert Ferencz Auguszt Károly Emanuel; 
született aug. 26án 181 üben. Személyre nézve bátyjához Leopold 
királyhoz, midón az hasonló korú volt, igen nagyon hasonlít.

A’ belgák királya ’s királynéja a’ Times szerint sept. 3ik 
hete középéig fog Angliában mulatni. A ’ királyné nov. l é n ,  vagy 
2án fogja udvarostul Windsort elhagyni’s Buckingham palotába köl
tözni. Nov. Üén ő felsége a’ lordmayori lakomát személyes jelen
létével szándékozik megtisztelni, azután pedig Brightonben meg
telepedni. A ’ parliament ülése határozottan nov. 1 óén fog megnyit
tatni. —

Az Atlas m egjegyzi, hogy Sárim efendi, az angol udvarnál 
ujdon kinevezett török követ, eleinte egész háremét Londonba szán
dékozott hozni, de e ’ gondolattal később fölhagyott: mivel An
gliában nincsenek mecsetek.

A ’ Spectator szerint a’ toryk csakugyan összeállottak a’vég
re , bogy a’ whig* kei aláírás-úti költségeken viendő választási pó
rok által űzzék ki követségi helyeikből. A’ terv Londonban nem 
igen terjed, de a’ vidéken igen is. A ’ Spectator felszólítja a’ vvhi- 
geket, hogy hasonló czélra ők is álljanak össze, a’ torykat megpör- 
lendők.

Azon aláírás, melly a’ torypártot a’ két szigeten harezra vala 
gyűjtendő a’ kathol. Irland ellen, ’s a’ ministeri többséget megdön- 
lendő, igen hanyagon terjedez. A ’ torylapok, ’s főleg az igen jám
bor Standard daczára, még eddig alig gyűlt 1 3 0 0  font sterling ösz- 
sze , pedig ez is csak papíron; az aláírók közt csak egy parliamenltag 
találkozik, ’s ez Brand, egy londoni pénzváltó fia, 2 5  fonttal. A’ 
többi aláíró jobbadán csupa isméretlen nevű , ’s köztük számos —  
asszony. Ellenben e’ boldogtalan kisértés ellenmozgalmat okoza Ir- 
landban ’s zajos gyűlést Dublinban, hol fél óra alatt sokkal többet 
írtak alá, mint a’ toryk három héti időközben. Igaz ugyan, hogy en
nek ismét lehetne visszahatása, ’s több toryt, ki eddig kissé m erész
nek tartá e’ vállolatot, cselekvőbb részvétre buzdíthatna; mégsem hi
hetni azonban győzelmüket, mert a’ népszerű pártminden esetre gyűjt
het össze annyi pénzt, mint a’ gazdag toryk, mint azt közadózásnál 
láthatni, melly alkalomkor a’ szegényebbek mindig többet fizetnek, 
mert —  sokkal nagyobb számuak.

Plunkett 1. az irlandi lordkanczellár, a’ lordhelytartó ’s főti- 
toknok kívánatéra, Verner ezredest csakugyan kitörlé a’ békebirák 
névsorábul. Az ezredes erre azt nyilványitá, hogy ő szerencsé
jének tartja illy kormány túl, minő a’ mostani, letételni. A ’ „Dub
lin Ev. Post“ következő adatokat közöl ezen vakbuzgó család
járól, ki mint tisztviselő nem irlózék nyilványos áldomást köszönteni 
hazája vallásérti vérharczira: „1797ik i jun. 24én  James Verner 
esq. (az ezredes atyja), Clarke Vilmos, és Atkinson József, fegy- 
veresikkel John Keegan kathol. pór háza előtt megjelenvén, Kilmo- 
reben, 5 0  puskát kértek tő le , mellyek e’ tisztviselők állítása sze
rint, szükségkép nála elrejtve valának. A ’ pór azon nyilatkoztára, 
hogy nincsen semmi fegyvere, házát fölgyujlák, ’s hasonlag cse
lekvőnek még két romai vallásu pór házaival. E zek, szegények lé
vén, nem emelhetének panaszt a’ hatalmasok ellen; Keegan azon
ban olly hathatósan üldözé őket a’ törvény utján, hogy az armaghi 
esküttszék csakugyan mind a’hármat 3 7 2  font sterlingnyi kárpótlásra 
itélé. —  Most az érdemes fiú igen illőleg követi atyja nyomdokit.“ —

llublinban, egy torylap szerint, nem rég kinyilványult, hogy  
a’ legközelebbi parliamentválosztásnál, Harwood nevű fiatal ö zvegy , 
elhunyt férje ruháit ’s parókáját magára öltvén, annak bizonyitvá- 
nyit zsebébe rejíé , ’s O’Connell és Hutton szabadelmü jelöltek ré
szire szavazott. —  Az uj O’Connell - adó mennyiségét Langan hí
res irlandi öklész 2 0  font sterlingnyi ajánlattal szaporitá.

A ’ M. Post québeci, aug. 24e ig  terjedő levelek után, ezt 
írja: ,,A’ felsőház (törvényhozó tanács) fölirást halároza Gosford 1. 
beszédére ; a’ gyülésházban ellenben annak indítványozása egyenet
lenség ’s zavar jelszavául szolgált. Aug. 1 9 én , midőn a’ ház biz
tossággá alakult, a’ tartomány állapotjárul vitázandó, Papineau igen 
izgató ellenzés! beszédet tarta, mellyben megmutatni törekvők, mi
szerint a’ kormány utóbbi tettei még parancsolóbb szükséggé te
szik a’ nemzet képviselőinek, bátor szilárdsággal föllépni jogai vé
delmében.“ —  Sept. 20án a’ gyarmatministeriumbúl sürgönyöket 
küldőnek Gosford ’s az angol éjszakamerikai birtokban parancs
nokló tisztek számára. —

Sept. fogytán Londonbul nagy pénzmennyiséget szállitának 
d. Carlos fő hadszállására.

A’ belgák királya ’s királynéja sept. i9 é n  reggel kíséretes
tül elhagyák Windsor kastélyt, hogy Ramsgateben a’ rendelésűk 
alá állított Ariel kormányhajóra szálljanak Ostende felé vitorlázandók.

Sept. 19én éjszaki Wiltshire conservative! Francis Burdett 
parliament képviselőjüknek Dewicesben fényes lakomát adtak, 
melyben mintegy 1 2 0 0  vendég vön részt. 5 0 0 — 6 0 0  személyt a’ 
hely szűke miatt el kelle utasítani. Fr. Burdett ebéd után ugyan 
azon hangon hallatá magát, mellyen utóbbi időben már többször. 
Gyermekes oktalanság, úgymond, még most is whigekrűl ’s toryk- 
ról szólani; e’ pártok feledés sírjába temetvék, ’s a’ még most fön- 
álló pártok [egy részről azok, kik az alkotmányt—  Anglia protestáns

alkotmányát-—föntartani óhajtják, más részről azok, kik O’Connell ve
zérlete alatt ez alkotmány megbuktatatásán dolgoznak. Szerencsére 
ez utóbbiak Angliában a’ kisebb szám , ’s mint 1688b an , ugyjmost 
is győzend a’ protestáns ügy egy nemzet - elleni kormány ellen. 
Azután a’ társasági osztályok különsége dicsérete következek, melly 
különbséget eltörleni, mint a’demokratákóhajtanák Angliában, a’szabad- 
ságra nézve szintolly káros lenne, mint a’ polgáritással összefér
hettem —

Waterford marq., testvére, John Peresford 1.’s Ponzonby 
kíséretéi.en, Bergenböl Aberdeenbe érkezvén „Charlotte“ vadász
hajóján , onnan azonnal London felé folytatá útját.

Ceyloni levelek szerint, e ’ szigetet iszonyú vizár lepő e l,  
minden hidat, marhát és számtalan házat ’s ültetvényt magával ra
gadva; több ember is halálát leié a’ hullámokban, a’ postaközösülés 
pedig egészen megszűnt.

Francis Burdett dúsgazdag leánya, st. Albans hgnő örököse, 
királyi engedély t nyert, mostani nevéhez Coutts nevet mellékelhetni; 
mivel az elhunyt hgnő első férje, kitől nagy vagyona származott, 
Coutts pénzváltó volt. —

F H A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ megyeispánok ellenzése daczára majd valamennyi főtaná

csos vitáik ’s határzataik nyomtatás általi nyilvónyitása mellett nyi- 
lalkozék. Csupán a’ Rhone-, Gers- Nievre- ’s éjszaki megye szólt 
ellenkezőleg. Különösen a’ G ers-m egyei ispán olly halárzotlan szó
lott a’ nyilványosság ellen, hogy a’ főtanács egyik tagjától még a* 
jegyzőkönyvközlést is megtagadá. A’ többi főtanácsos ellenben sa
ját vagyonából ajánlá meg a’ szükséges nyomtatási költséget, ’s 
némellyek nyilván ellenmondának azon ministeri lendelelnek, melly 
e ’ költséget múlt évben félreveté. Egyéb megyék ismét r.em nyil- 
ványiták ugyan jegyzőkönyveiket; de kivánatjokat jelenték a’ nyil
ványosság törvény szerinti kimondása iránt.

Bertrand kapitány, Napoleon számkivetési hű társának fija, 
sept. i8 á n  Tculonban haditélőszék előtt álla, arról vádoltatván, hogy  
azon tisztet, ki Clauzel marsai ’s Rigny tábornok pőrében előadókép 
lépe fö l, megsérté. A’ törvényszék büntelennek nyilatkoztató a’ vád
lottat, ki most Nemours hg oldalánál a’ conslantlnei harezban részesülni 
fog , mint segéd tiszt.

Paris , sept 20án : Ez úttal különösen tündöklő kamrát ny e- 
rendűnk. Valamennyi szépliteraturai hőseink követekül válosztatják 
magukat, a’ doctrinairek ’s ministerium kettős pártfogásában bízva! 
Jules Janin már bizonyos lehet st. Etienneben megválasztatása iránt, 
mert tulajdonosa az ottani lapnak, ’s  vig pártolókat kürtöle össze ma
gának. Véront Dieppeben fogják megválasztani; őmintbajdani szer
kesztője a’ Quotidiennenek , Montalivet pártolását, ez által a’ daljá
ték igazgatását, ’s igy —  szerencséjét megnyervén, most igen nagy 
barátja a’ víg dőzsölésnek, ’s bizonyosnak mondhatjuk, hogy ter
meiben a’ sok tónez miatt lélekzethez sem juthí tnak majd követink. 
Dumas Sándor szinte bizhatik megválosztatásában : ez igen nagy férfi, 
ezerszeri köny ükkel áztatja a’ gy öngéd hölgyek arczait; drámáiban 
minden ember hajborzadva emelkedik. Hugo Victor is sorban áll u- 
gyan, de reménye nem lehet egészen biztos alapú; mert a’ jámbor 
polgáriság melly bül választó testületünk áll, igen fönhéjázónak te
kinti előadását.

Walsh Eduard két hónapi tartózkodta után a’ száműzött csa
ládnál Graetzben, sept. 1 5én ismét visszaérkezvén Parisba, azonnal 
a’ nyomozó bíró rendelkezésire készségesnek nyilatkozék, ’s 16ón 
vallatás alá vétetek a’ szóban volt carlista összeesküvés iránt. A ’vád fő
pontja, néhány lap állítása szerint, egy írott szó kétértelmüleg olvasha- 
tásán alapúi. E gy sor t. i. iratában e ’ szavakat foglalja magában: 
„En la personne de Henri V,“ mellyel igy olvastak : ,.en laprésence 
’s a’ t;“ miből aztán következtetők, hogy az ifjú hg minélelőbbi 
partra szálba ’s rendes összeesküvés forog kérdésben.

(Revue de Paris.) Aehmet bey előterjeszté föltéíeit; Fran- 
cziaország pedig az övéit mondá meg neki, ’s ezekben meg kell 
nyugodnia. Kői menyünk, afrikai gyarmatink biztosításául, a’ part
vidék már általa elfoglalt e’ helyeit: Bona, la Calle, Budgia, ’s 
minden ide tartozó tartomány részt , megtarlani szándékozik, ’s 
ezenkül még két kikötőt követel, mellyek eddig nem voltak birtoká
ban, —  t. i. Storáf, ’s Gigerit. Az ország belsőjében végre Ghel- 
ma megtarthatását kívánja, e ’ szinte uj, de Constantine szemmel 
tarthatása végett mellőzhetlenül szükséges álláspontot, melly min
denkor, valahány szor érdekeink kivánandják, utat nyifand oda ser- 
ginknek. A’ kormány e’ már rég tett követelésitől bizonyosan nem 
fog elállani.

Toulon, sept. I2 é n :  Épen most érkezék ide Tartare gőzös, 
melly f. h. iOén hagyó el Tunist. A’ kapudan basa parancsa alatti 
török hajóhad még nem jelent meg az napig Tunis előtt; dehamár 
most megjelenendne is, igen kevés sükert reménylhetné, mivel La- 
lande ’s Gallois ellenadmirálok már egyesiték hajóikat. Mind a’ két 
osztály a’ Golefa bémenetinél horgonyoz, ’s olly helyzetet választa, 
hogy a’ befutást tökéletesen elzárhatja. —

A ’ jour. des Débats legközelebbi száma ezt Írja: „Ertesilfe- 
ténk, mi szerint a’ török hajóhad Tunisnál katonákat szállita partra azon 
hiány pótlására, mellyel a’ dögvész az őrsereg esapatiban okoza; 
ezután pedig minden hajóstul Konstantinápoly felé vitorlázott a’ ka
pudan basa.“ —

(Toulonnais sept. 13án.) Nemours hg már elutazott. Mar- 
seilleben egy sorezredet raknak kereskedő hajókra; Port Vendres- 
be hajókat küldőnek egy másik ezred fölvételére, melly szinte Ro -
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nába szállítandó. Ez utóbbi liely re Algierbul is indultak katonák. 
Toulonban néhány oslromálgyut, tömérdek bombát, 3 0  ezer zsákot, 
fegyverrel lölt ládákat, táborzási, gyógyszerészi ’s egyéb eszközöket 
raktak szállító-hajókra. Nincs tehát ok a’ Constantine elleni hadszál- 
litvány komoly rendeltetésin többé kétkedni. Békealkuról már nem is 
gondolkozik a’ kormány.

A’ Toulonnais szerint a’ Constantine ellen indult hadsereg i 3ezer gyalogságbul, 3ezer lóbul ’s 6 0  álgyuból áll. 2ezerharczos 
’g mintegy ezer gyógyuló beteg, a’ táborok őrizetére fog fordíttat- 
ni. A’ parancsnokló tábornokok közt Perregaux, Vallée gr., Trezel, 
Rulhicres, Caraman ’s Nemours hg nevei legkitűnőbbek. Ez utóbbi 
tábornokkarában van N ey , Moszkwa hge, huszárkapitány, ’s Rapp
gT __ Az előcsapatat a’ frigyes aráb törzsökek segédcsapati ké-
pezendik; a’ benszülött katonák közül pedig egy spahi ezred része- 
sülend a’ harczban. —

Jussuf bey még folyvást Parisban tartózkodik. Múlt hó vé
gén udvarláson volt a hadmin islernél, ’s mint látszik, már nem 
is fog többé Algierba utazni.

Tartare gő zö s, Tripolisba küldetvén, nem látta ugyan a’ tö
rök hajóhadat, hanem hallotta, mi szerint az, katonákat ’s lőszert 
szállítván ki, ismét visszavitorláza Konstantinápolyba. A’ franczia 
admiral ok ezt. hadicselnek tekintik, ’s nem hagyandják magukat 
jégre vezettetni; távozásukról tehát mindaddig szó sem lehet, 
mig bizonyosan nem tudandják m eg, hogy a’ török hajóhad csak
ugyan ismét a’ Dardanellákba futott. Egyébiránt a’ franczia hajó
kon folyvást a’ legnagyobb rend ’s munkásság uralkodik; minden 
hajón egyik álgyutelep mindig töltve van, ’s az őrök éjjel is sza
kadatlanul teljesítik kötelességüket. A’ legnagyobb vigyázat annál 
inkább szükséges, mivel a’ tunisi kikötő olly veszélyes, hogy so
káig teljességgel nem tanyázhatnak benne hajók. Majd naponként 
égiháboru és szélrohanat dühöng körülié, melly nem rég egy hajót 
oldalára fordítván, nagyon veszélyezteté az egész hajóslegénysé
get ’s katonaságot, mert a’ nyílt álgyukapukon beözönlött viz rög
tön ellepé a’ kamrákat, ’s csak nagy küzdéssel lehete fölállítani a’ hajót.

E gy spahi tiszt Bonábul sept. 13áról érkezett levele sze
rint, Mustafa, a’ tunisi bey fáradatlan munkássággal dolgozik a1 fran- 
cz.iák részirül’s mint pártszerző igen hasznos szolgálatokat tőn. Több 
déli tartománybeli főnök igérkezék már mintegy lO ezer főnyi csa
pattal a’ francziákhoz csatlakozni ’s köztük egyedül Gurt fejedelme 
Gezer lovassal. Egyébiránt Achmet bey még folyvást békére hajlik, 
csak —  pénzt ne követelnének tőle, ’s késznek nyilatkozók több 
száz négyszög mérföldnyi földet átengedni a’ francziáknak Has el- 
Akbahtól a’ tengerig ’s La Calletul Budgiaig. Illy fölötte kedve
ző ajánlatot, ha tétele valósul, bajosan mellőzhetne Damrémont 
tábornok el. Igen valószínű tehát, hogy mihelyt szemközt álland egy
mással a’ két hadsereg, az egész harczjátéknak vége szakad, vala
mint az a’ nyugati tartományban történt.

Augusztusban a’ párisi kereskedési törvényszék előtt összesen 
55 csalbukás lön bejelentve, negyedfél milliónyi tartozással. F. évjan. 
Kiül sept. l ig  pedig 3 7 5  ház 2 0  millió frankkal bukott meg Parisban!

Decazes hget Libourne szülővárosában, kárpótlásul a’ bor- 
deauxi macskahang verseny ért, fényes esti zenével tisztelők meg.

Sept. 22én azon hir nyugtalanná Parist, hogy a’ vincennesi 
lőporlornyot megtámodni szándékoznak; mi azonban szerencsére alap
talan költemény volt. E ’ hir oka következő: 8 — 10 tanuló a’ st. 
eyri katonaiskolábul a’ vincennesi erdőbe menvén bajvivásra , kato
nák küldetének a’ veszély lehető elhárítására, mi azonban nem sü- 
került, mert a’ küzdhelyen megjelentükkor már három ifjú sebesült 
meg a’ párviadalban.

Nem rég halt meg Parisban Buonarolli Fülöp, a’ régi re
publicans párt egyik maradványa ’s Buonarotti Angelo Mihálynak 
utódja, ki Pisában 1 761 iki nov. i l é n  született. Mindjárt a’ franczia 
zendülés kitörtekor buzgón fogá föl az annak alapúi fekvő eszm éket, 
’s 1 792en Parisba jött, hol a’ Jacobinusokhoz csatlakozók ’s a’ jó l
lét! biztosság (Wohlfahrtsausschuss) több küldeményre bizá meg. 
1793ban conventi végzés által franczia polgárnak neveztetett. Ther
midor 9én elfogták, ’s a’ börtönben Babeuf,Darthé’s egyéb republicans 
sokhoz állott, kikkel a’ demokratái respublica értelmében a’ dolgok uj 
rende ellen összeesküvést koholt. Az összeeskültek közül Babeuf 
és Darthé a* vérpadon végzék életüket; Buonarotti és egyebek hol- 
liglartó deportatióraítéltettek, mellyet azonban az első consul rend
őrségi fölvigyázat alá tételre ’s keleti Francziaország egyik városába 
száműzetésre változtatott. Később Genfben lakott, hol hangászati 
költésből éldegélt. Azonban kénytelen volt ezen menedékhelyet is 
elhagyni ’s Belgiumba ment, hol 1828ban Conspiration de Babeuf 
czimű munkáját irá. A’ júliusi zendület után ismét visszatért Paris
ba. Itt szoros összeköttetésben élt az uj republicanusokkal, melly 
élete késő estéjén is rövid fogságot okoza neki. Meghalt 76ik é- 
vében. Trélat a’ National egyik szerkesztője, a’ Montmartre temetőn 
gyászbeszédet mondott fölötte, melly alkalommal mintegy 5 0 0  sze
mély volt jelen.

Marseilleből Írják, hogy olt a’ cliolerát méltán megszűntnek 
tekinthetni. 14én csak három személy hall meg benne. Számos ki
költözött ismét visszatért ’s az ügyek újra éledni kezdenek.

O R O S Z O R S Z Á G .
A’ czár már megérkezék W osnesenskbe, ’s mult h. 30án 

nagy szemlét tartott az egész összegyűlt roppant sereg fölött. —

Taglioni híres tánczosnét is várják a’ táborban, hol néhányszor tán- 
czolni szándékozik.

A’ porosz statuslap Sz. Pétervárból sept. i Gárul jelenti: —  
„Azon nagy ’s fényes harczjátékok, mellyek a’ jekaterinoslawi kö
rűidhez tartozó városkában Wosnesenskben tartatnak, áltáljában 10: 
napra tüzeltek, sept. 4én kezdődtek, ’s 1 4én végződtek. E’ nemben 
elsők e’ harczjátékok, mellyek illy nagyszerű módon létesittettek az 
orosz birodalomban ’s mellyeken európai fejdehnek oda küldött kép
viselőik által közvetlen részvétüket nyilatkoztaták. Végeztetésük után:
•a’ czári fölségek folytatni akarák utazásukat délnek Krimm félszi
get és Tiflis felé. Most azonban határzottan állítják, hogy ő fölső
tö k  ez útból visszatérvén uj esztendő napig Moszkwában fognak laknL 

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Londoni lapok, név szerint a Chronicle utóbbi időben nagy“ 

’zajt ütött bizonyos Usiglio Emil olasz kiutasiltatása miatt Görög
országból, hová ez angol útlevéllel jött. A’ görög ellenzést sajtó is- 
úgy látszik, felkapá e’ tárgyat, ’s őnkényrül vádiá a’ kormányt. Az 
Athénében megjelenő görög Hírnökben egy czikkely aug. 8ról kö
vetkező felvilágitást ad e ’ tárgyról: „Vádolják Rudhardt urat, a’ ta
nács elnökét, hogy önkényesen, törvénytelenül ’s a’ vendé-barátság* 
szentesített joga sérelmével ada parancsot egy Usiglio Emil nevű 
olasz szökevénynek az országból kiűzetésére ’s hogy ö excel], e’ tette 
által minden szabadságnak hadat üzent. A’ megesett dolgok rövid ’s- 
igaz elbeszélése, mellyet a’ Minerva merész állításinak ellenszege
zünk, megmutatandja : valljon e’ megtámadások érdekelhetik é a’ ta
nács elnökét? 1835iki júliusbantudósittatott a’ kir. kormány, hogy az 
elhiresűlt Mazzini, az „ifjú Europa“ név alatt isméretes titkos tár
saság alapítója, egyik honfitársát Görögországba kívánj a küldeni ’s olly  
utasítással látta öt el, hogy ez országban fiók társaságot alakítson. 
A ’ kormány, szemei előtt tartván azon példákat, mennyi rosszat o- 
koztak ama’ titkos társaságok nemcsak Francziaországban, Schweiz- 
ban ’s más statusokban, mellyek azok tagjait befogadák ’s vendég- 
barátsággal viselteiének isántok, hanem magok közt a’ pol. bujdosók 
közt is, főleg ezen szemponlbul a’ rá bízott ország nyugalmát nem akar 
ván koozkáztatni, azonnal parancsot ada minden követeinek és consulai- 
nak a’ külföldön, úgy szinte az ország nomarchajinak Armansperggróf 
uláirata alatt, hogy Mazzini küldöttének, ki nem vala egyéb mint 
Usiglio Emil, &’ bejövetelt Görögországba ne engedjék meg. Mind ■ez két év előtt történt olly kormány alatt, melly a’ mostani tanács
elnökétől huzamos idő áltál van különválasztva. Azonban megtörtént» 
hogy Usiglio minden akadály nélkül nemrég megérkezett Görögország
ba ’s a’ b lorenczben lakó angol ministerkövet útlevele mellett Athénébe 
települt le. Tudván az általunk imént említett korábbi előzményeket,
’s az ország érdeke kívánván, hogy azon már rég időtül fogva fo* 
ganatlanul maradt rendszabályok létre jussanak, megparancsolá a’ 
kormány, hogy ezen idegen hagyja el az országot. Usiglio e’ pa
rancsnak engedelmeskedék, miután a’ legilletlenebb kifejezésekkel 
últa’ főváros kormányzója ellen, ki e’parancsot vele tudatá, ’s ki csak 
kötelességét teljesítő. Ez mind az, mi Usiglio Emilre nézve történt. 
Már most azon kérdés marad főn: valljon a’ kormánynak joga volt 
é  igy cselekedni ? de ha tud juk,hogy minden országban minden kormány
nak szabad, rendőrségi szabályok által a’ belnyugalom ’s rendfön- 
tartást megőrzeni ’s hogy illy rendszabályokhoz nyúlni a’ kormá
nyoknak fökép idegenek iránt szabad, kik nem adhatnak olly bizto
sítékokat, minőket a’ status saját alattvalóji; ’s ha végre megfon
toljuk, hogy Usiglio modenai alattvaló, ’s csak angol, tehát nem illető 
hatóságtól eredett útlevéllel vala ellátva, ’s hogy Usiglio ezen út
levél mellett is modenai alattvaló, ’s Mazzini küldötte maradt, ki 
t. i. meg vala bízva Görögországban titkos társaság - alapitásra, akkor 
a’ görög kormányt e’ rendszabályhoz nyúlásért senki sem fogja kár
hoztatni, ’s a’ külügyi ministerre e’ miatt semmi teher sem háram
lik.“ A’ M. Post szinte megjegyzéseket közöl Usiglio szökevény 
kiutasittatása felől Görögországból. Usiglio olasz kiulasittatását, úgy
mond, Görögországból, mivel azon gyanúban álla, hogy a’ propa
ganda ügyviselője, a’ demokrata sajtó igen igen gáncsolja. A’ modenai. 
születésű Usiglio az angol minister kedvezése által Florenczben» 
angol útlevelet szerez magának, Máltába mehetésre. Innen Athénéba 
evez , ’s mivel a’ kormány ismérvén politikai véleményeit, azon jo 
gával él, mellyel minden kormány bír, hogy veszélyes idegenekei 
kiutasítson az országból, fölszólittatik a’ britt követ, hogy ez ügybe; 
avatkozzék, ’s bennünket viszályba keverjen Otto király kormányai 
val. Elsőben is kétkedünk: illő vala e, hogy mmisterünk Florencz;- 
ben egy olasznak angol útlevelet ada k i; azután nem hisszük, hog y  
habár e’ kedvezés megadatott is neki, kormányunk köteles egy ibly 
személyt szintúgy ótalmazni, mint saját alattvalónkat. Azon érté'k, 
mellyel a’britt útlevelek eddig bírtak, nem sokára el fog veszni, ha > il- 
lier Madridban és Abercrombie Florenezben politikai kalandorokat, 
angol polgári szabaditékkal akarnak ótahnazni. A’ görög minister v á 
lasza Edward Lyons úrhoz véleményünk szerint illő ’s jo g o s ,’s re
ményijük, Lyons ur okosb férfi, hogysem által nem látná, mik.ép a’ 
jog a’ görög minister részén van.
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P e s t ,
szom b at o c t. 7. JELENKOR. HO. HZ ám.

F o g l a l a t :  Magyarország (nemesítés; kinevezések ’s előléptetések; a’ hét személyit tábla uj segédiktatója; az cvang. vallásnak iskolai ünnepélye; Stuwer tüzjátéka 
a’ pesti várasligctben ; magyar tárgy ’s értekező a’ prágai természetbúvárok nagygyűlésén; kain. tud.; ’s a’ t.) Portugália (a’ két küzdő párt helyzete, ’s a’ j.) 
Spanyolország (több városban független junta létesül; a’ királyné hősi clszánása; a’ két tábor mozgásai; hire Espartero megütköztének az ellenséggel; ’s a’ t.) 
Anglia (a’ pártok jelen állapotja; Yerner ezredes ügye; a’ dublini protestánsok életveszélyben forganak; az uj staluspöcsét; Nelson rendjelei; a’ kir. lovak ela- 
datása, ’s a’ t.) krancziaország (Angoulémeben zavargások, a’ ministerium bomladozó félben; Persilt macskazenével tisztelik m eg; Nemours hg Rónában; Con
stantine helyzete, ’s a’ t.) Németország (Mensen Em észt újabb utazásai, >sa’ t.) Gabonaár. Pénzkelct Dunavizállás.

M A G Y A R O R S Z Á G .
0  cs. kir. fölsége sajátkezüleg aláirt oklevéllel Csebulcz 

Ferdinand Ileusz - Köstritz huszárezredi alezredest „Csebuli“ mel
léknévvel nemességre emelni méltóztatott.

() cs. kir. felsége f. é. ang. 30iki határzatában Sütő József 
győri székes-egyházi fő esperest őrkanonokká; ’s llohenegger Ló- 
rincz sopronyi főesperest sz. Réla apátjává nevezni; Pythely Antal 
zimonyi sóárnokot ’s 30adost pedig saját kértére eddigi fizetése 
meghagytával nyugalmazni méltóztatott.

A ’ főméit, hétszemélyü tábla aug. 26iki ülésében, Gáli Antal ír
nokot ’s helyettes iktatót segédiktatóvá, helyette pedig Heranus Jánost 
nevezé, kik a’ következett ülésben hivatalesküjöket szokott mód 
szerint letevén, azonnal illető hivatalaikba léptek.

Az ágostai hitvallású iskolák’ ez évi megnyittatása sept. 9kén kü
lönös ünnepélyességgel történt, melly alkalommal ö cs. k. főherczeg- 
sége, szeretett nádornénk, édes anyjával, Henriette würternbergi hgasz- 
szonynyal, ő magosságával, a’ gymnasium’nagy teremében az ottan ta
nítóikkal összesereglett ifjúságot, a’ gyülekezet előjáróit, az egyház’ és 
iskolák’ igazgatóit, a’ számosán egybegyült közönséget magas jelenlété
vel szerencsésiteni ’s meglepni méltóztatott. A’ fens, vendégek’ várat
lan jelenlétén ’s az összesereglés’ magas czélján kívül, neveié az ünne- 
piséget Taubner Károly urnák, a’ sz. sz. M. M. ’s bölcselkedés docto* 
ra ’s hittan’ candidatusának, ki aug. 20kán tartott egyházi egyetemi gyű
lésben szótöbbség által rectorrá ’s a’ költészet’ és szónoklat tanítójává 
választatott, ünnepélyes beiktatása. 9 órakor megérkezvén ő fhgsége 
édes anyjostul, a’ karének orgona’ kíséretében komoly ájtatosságra 
Jjuzdítá a jelenlévőket, mire Lang Mihály pred. az ünnephez illesztett i- 
inádságot monda. Ezután kir. tanácsnok Schedius Lajos, az egyház’ 
és gymnasium nagyérdemű inspectors, velős beszédben a’ jól elren
dezett oskola’ becsét, ’s valódi vallásosságot tárgyazó főbb czélját a’ 
fényes hallgatóság előtt élénken ábrázolta, ’s egyszersmind a’ rector 
urat hivatalába vezette, őt az egész gyülekezetnek, tanítótársinak 
’s ifjúságnak bemutatván’s hivatalos ügyeire a’gyülekezet’ nevében meg- 
bizván. — Szivrehatólag szavalt erre a’ bévezetett rector , ’s lelkes 
beszédben a’ nevelési tanrend’ hibáit ’s ezek’ orvoslatát fejtegeté. — 
Vitatta, hogy az ember nagygyá lehet, azaz szeretet által az igaz, jó és 
szép iránt magasságra emelkedhetik, mellyre, mint polgárja egy fentebb 
világnak, egymaga juthat el, de mi által egymaga létesítés magát, mint- 
isten’ képe — mint ember. Erinté,mint kárhoztatja a’ történet Görög
ország’ legszebb idő szakát, a’ magasztalt perikiesi korszakot, mi az erény 
és erkölcsiség’ egyetemi tiszteletét ’s gyakorlatát illeti, melly nélkül 
emberméltóság ’s tökély soha nem képzelhetők. Előterjesztő, hogy az 
újabb neveléstan’ virágzatával a’ nevelők az ifjúság’ oktatásához Klinge- 
inana szerint „kevésbbé szivvel, vagy jobban „kedéllyel“ (Gemüth) fog
tak. Minden nevelés’ legjobb, legnemesb , legrendületlenebb alapjának 
a’ tiszta szívben gyökerezett tiszta vallásosságot mondái Mert min
den minden országtan (Staatslehre) nyomorék volna, ha csupán csak 
földi czélokkal foglalkoznék ’s magát az öröktől az istenitől elszi
getelné — nem sejditvén minden társas egyesület’ egyetlen legfőbb 
czélját; mint minden egyháztan nyomorék volna, ha csupán csak külső 
alakokkal foglalkoznék ’s magát az élő szellemtől, a’ belsőtől eliszge- 
telné; mint minden családtan nyomorék volna, ha csupán csak házi ’s 
mezei gazdasággal foglalkoznék ’s magát az istenitől az öröktül, melly- 
nek minden család körében oltárát és szent edényét kellene föllelnünk, el
szigetelné: úgy minden anthropologia — neveléstan — is nyomorék, ha 
az isteniből nem indulván ki, az individuum szövetségét ’s egyesítését 
az istenivel, az örökkel, legfőbb czél jául nem teszi. Ajánlván magát ezu
tán a’ szónok az egész egyházi pártfogóság bizodalmába, tanítótársai ba
rátságába, őt Balassowits Lajos az elemi oskola tanítója, jeles beszédben 
e’ kérdésről: „mit tehetnek a’jó szülék az iskola’javára ? „üdvözlő, mi
előtt még a’ többi tanító egyenként elolvasta volna tanítványai’ érdem
osztályozását. — Az ünnepet karének fejezé ’s a’ teremet a’ magas és 
fényes hallgatóság, szülék és tanítók szíves óhajtásuk közt liagyák el, 
hogy gymnasiumunk minél több erény es derék ’s nemes, vallásos és 
miveit, hazát és király t szerető ifjat neveljen.

P e s t :  A’ tűzjáték nagy mestere Stuwer sept. 2 0  szándé
kozott a’ két szomszéd város lakosit remekével gyönyörködletni. 
Mindenki tiszta felhőtlen eget ohajta előre élvezvén a’ dicső je 
lenet hatását, az, ki láta már hasonlót, visszaemlékezvén az órára 
mellyben olly nagyneműleg lepetett meg, az pedig, ki a’ természet 
és mesterség egyesült ereje illy pompáját mindeddig nem lálhatá, 
képzelettel pótolgatá a’ valóságot. Nem is látszék megcsalatni a’ vá
rakozás. Derült volt néha egész nap, a’nap jótevő meleg sugárokat ló
véit, mi természetesen nagy számú sokaságot csalt ki lakjábul az el
ragadójáték szemléletére ’s igazgatója m agasztalára. De később, 
midőn épen összeseregelve volt a’ sokaság, felhőcsoportok borfiák 
az eget, mellyek habár tűz játékot nem tartottakis, vízjátékok által 
eloszlatták a’ gyülekezetei. Nyolczadik napon többször de mindenkor 
az idő kedvezendőségihez szabott hirdető ígéret után a’ v árakozás csak
ugyan teljesült! A’ levegő szende v o lt; a’ gyakor hulíongott esővíz 
engede a’ tűznek, a’ föld csendelge, szóval a régi világ négy elemei kö
zül a’ három engedni látszék a’ ^zabolátlanabbnak, legmegfoghat*

Ianabbnak ’s legképesebbnek borzasztólag szép tüneményeket hozni 
elő, már akár a’ természet parancsi alatt dühöng, akár észtül és tudo
mánytól módosítlatik. A’ nézőjáték valóban elragadó vala. Az ezer meg- 
ezer csillagbul szőtt homlok-diszitvény tündöklése, mintegy versenyge- 
ni látszott a’ menny bolt ragyogványival, melly fölölt középén tüz-szőkő- 
kut fejlenge nemzeti fehér vörös zöld esillagcseppeket égre lövelve ; a’ 
szegfűrakéták, mellyek a’ magasban különös szépséggel terjeaztge- 
ték füzérenként csillagvirágaikat ; a’ Stuwer által föltalált buker- 
nyős - rakéták, szóval az e g é sz , bámulatos remeke volt a’ művé
szetnek több rendű csillagzó magyar feliratokkal.

A’ természetbúvárok prágai nagygyűlésén hazánkról is több
ször fordult elő em lítés, igy például sept. 25én Zauschner krakói 
tanitó igen jeles értekezést olvasa czerveniczai opálbányáinkröl; ha
zánkfiai közül pedig leginkább kitűnt LenhossékMihály Országunkfö- 
orvosa ’s m. kir. helytartóság! tanácsos, részint mint napi elnök, 
részint pedig velős igen érdekes közfigyelmet támasztott értekezé
sivel, egy eddig még soha nem látott borju-szörnyrül, ’s a’ nagyitó 
üvegekkeli újabb fölfödezésinek gyógylanra alkalmazásiról ’s befo
lyásáról , ’s a’ t.

A’ müncheni mészárosok a’ hús ottani nagy drágasága mi
att Magyarországból 2 1 8  darab ökröt hajtattak, mellyeket mint 
mondják novemberben 3 0 0  darab követend. A ’ regensburgi lap az 
említett idegenekmegérkeztérül következőt ír: Sept. 1 Okén délutáni 
4  órakor érkezének meg Münchenbe az óhajtva várt utasok jó test
tel a’ hosszas út daczára i s , egész a’ városig nagyszámú ember- 
lömegtül kisértetve. Különösen hosszú szarvaik gerjeszlének fi
gyelmet. Óhajtjuk, minket is rövid idő alatt „hason'ó utasok örven
deztessenek meg ! —

W eisz Ignácz kir. kamrai rangbecsnöki ellenőr sept. 29én  
meghalálozott. kam. tud.

P O R T U G Á L I A .
A ’ királyné még sem betegölt le, noha minden cortesülésben 

rebesgetik. Már 13  főnyi küldöttséget neveze a’ cortes, melly hi
vatalosan fog örvendezni a’ szülés véghezmente után. —  Minister! 
tudósítások szerint Saldanha helyzete már olly rósz, hogy csak szá- 
nakozásbul nem tévé őt egészen tönkre a’ kormány; mi azonban 
nem sokára megtörténendő, mivel épen nem reménylhetni javulását. 
Bomfim folyvást üldözi az ellenséges csapa!okát, mellyek már alig* 
tudnak tovább vánszorgani, mert egy —  két elhullott lóra talállak 
az utón. Illyés következtetéseket csak nevethetni . Egészen más 
alakban tüntetik elő ez ügyet az oportoi kormányzó unszolásai, ki 
is sürgetve külde Lissabonba egy gőzöst, ’s gyors segélyért kö- 
nyörge, mivel a’ nemzetőrség a’ váras falain kivid nem akar szo l
gálatot tenni, ’s a’ tartomány éjszaki részében hatalmasan terjed 
a’ lázadás. A’ nagy Sa da Danáéira, az éjszaki tartományok kor
mányzója, ’s a’ királyné után első szem ély az országban, kinek 
rendeltetése: Bomfimmal egyesülten tönkre zúzni a’ fölzendült 
marsalokat, a’ Campo de Feira melletti csata óta szőrén szálán elsik
kadt, ’s épen nem mutatkozik sehol. Némellyek szerint azonban, 
mint egy kara gyönge férfi ’s rósz lovag, leesvén lovárul, súlyo
san sebesülve Santarembe viteték. Hogy Saldanha a’ Tajot átlépi, 
nem valószínű , mert az éjszaki mozgalmak oda vezérlendik lépteit,
’s Bomfim nem fogja őt gátolhatni, mivel mögötte áll, ’s kénytelen 
előbb a’ Spanyolországbul jövő hű érzelmű katonákkal egyesülni.

A’ M. Post egy lissaboni levél ulán sept. 14rül ezt Írja : 
„Az állítólag felfödezett migu^Ipárti összeesküvés csak néhány elá
mított személy esztelen vállolatának mutatkozék, mellyel bomladozott 
pénzállopotjukon hathatósan segítni akarának. A ’ belminister, Julio 
Sanches, azonban tüstint ürügyül használá az összeesküvést még 
egy hónapi meghosszitására azon kezesség-felfüggesztésnek, a’ mel- 
lyet a’ kormány ’s alkotmány engede, —  ’s czélját csakugyan el 
is érte. —

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Espartero hosszas munkállanságát minden ember csodálja , 

noha az egyébiránt igen természetes, ha meggondoljuk, melly iszo
nyú nyomor súlya alatt görnyedez hadserge, annyira, hogy a’ ki
rályné legközelebb saját magányos pénztárábul minden katonának 
fejenkint 2 5  soust ajándékoza. A ’ katonai munkálatokrul igen keve
set szólhatni, mivel e’ részben a’ spanyol lapok hallgatásra kárhoz
tatják; hir szerint azonban, Carlos személyesen Aranuaban v o lt’s 
egész hadsergestül bizonyosnak h v é , miszerint Madridban össze
esküvés készül, melly sergei első megjelenésére azonnal kaput tá- 
rand. Hogy reményében csalatkozék, már tudjuk, ’s örökké kár, 
hogy nem bátrabb parancsnok vezérlé a’ városbul elibe küldött 1 0 0 0  
christinoi lovagot, mert bátor vezér igen könnyen leaprittathatá a’ 
kétezernyi earlosi gyalogságot; igy pedig épen ellenkező történt,
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a’ i 50  lóval kiszáguldolt Cardon ezredest kardcsapás nélkül foglyul 
éjié az ellenség. Hallván ezt a’ királyné, boszusan kiálta föl: Mi
vel 2 5 0  tábornok henyén üldögél, midőn az ellenséget üldözni kel
lene, adjatok nekem lovat ’s magam vezériendem tüzbe lovasságo-
mat íí __ E ’ hősi lelkesület nem talált viszhangra a'" ministereknél,
kik kérék a’ királynét, ne tegye ki magát süket- reménye nélkül bi
zonyos veszélynek. —

A’ M. Pőst szemtelen csalárdságnak bélyegzi némellyek azon 
ámítását, melly által a’ spanyol papírok szerencsétlen birtokosival el 
akarják azt hitetni, hogy d. Carlos annak idejében valamennyi sta
tusadósságot elismerni szándékozik. „Mi igen hiteles adatoknál fogva 
mondhatjuk, szól az érintett lap, mi szerint Carlos soha sem fogja 
elismérni azon adósságokat, mellyeket az előbbi cortes kötni jónak 
talált azon idő alatt, inig ő száműzetve volt hazájábul, 0  eziránti 
szándékát nyilván kirnondá, midőn Toreno az alkotványos kötelez
vényeket az adóssághoz csatiá. Vagy talán dona Maria elismérfe 
trónra lépte után d. Miguel adósságit ? Egyébkint pedig Spanyolor
szágot annyira tönkre tévé a’ hosszas polgárháború , hogy az lega
lább fél századig semmi kötelezését nem fogja teljesíthetni, akár 
christinoi, akár carlosi kormány maradjon győztes“ —

Santanderben, sept. loiki levelek szerint, a’ kormánytól füg
getlen junta állott össze a’ tartomány védelmére.

A’ bayonnei Phare sept. í óról következő levelet közöl Mad
ridból: „Mondják, hogy Espartero tegnap Carabanchel felé indult 
osztályával, az ellenséggel szembe szállandó. Valóban el is indul
tak sergei; de néhány pilláidat múlva ismét visszatértek laktanyáikba. 
Tegnap déltől estig együttült a’ haditanács, végzésirül azonban még 
semmi sem jőve köztudomásra. A’ trónkövetelő folyvást előbbi ál
láspontját tartja elfoglalva a’ Tajo partjain, ’s ma reggel érkezett hir 
szerint, most Árgandahoz közelit. Tervei nem tudvák ugyan ; de hi
hetőleg a’ castiliai pártoskodás mozgalmit szándékozik bevárni, azok
kal egyhangúlag munkálhatás végett. —  Oraa osztálya arragoni or
szágúton megérkezék a’ főváros védelmére, mellyhez Mendez Vfgo 
csapati is közeliinek Lorenzo tábornok parancsi alatt, ’s Galapagarban 
tanyáznak 4  lieunyire Madridtól, minek következtében most már kö
zönséges a’ haderő öszponlosulása, — ’s a’ háború színhelye a’ fő
város környéke fog lenni. Espat tero e’ pillanatban készül csapatihoz 
indulni, ’s több birnök siete sürgönyökkel Oraa és San Lorenzo tá
bornokokhoz. Nem tudni, előnyomulásra visznek e parancsot, vagy 
csak tudósítást az ellenség közeledtérül; ez utóbbi azonban minden 
esetre valóbbszinű. A’trónkövetelő még nem raká meg Aranjuezt, mint 
hire járt; Albuin tábornok ’s Mancha főparancsnoka folyvást 6 0 0  
lóval tanyáz e’ királyi székhelyen, ’s figyelemmel kiséri az ellenség 
mozdulaíit.“ —■

A’ franczia követ Madridbul sept. 18ról ezt Írja: „Espartero 
Madridba érkezte után a’ carlosíak Mondejar ’s Cuadalaxara felé hát
rálván, az Alcala ’s emlitett utóbbi város közt állomásozott christinoi 
sereg nyomban követé őket. A ’ trónkövetelő hihetőleg Siguenza 
felé szándékozik nyomulni, ’s Zariateguy csapatival egyesülni. A’ 
főváros nyugodt. Oraa tábornokot minden pillanatban várjuk.“

Vitoriai levél szerint sept. 18ról, a’ christinoi sergek, miután 
a’ carlosíak világosan kimutaták szándékjokat, minden közösülés-el
zárásra Madrid ’s a’ tartományok közt, e’ tervet gállólag, állomási- 
kat elhagyák, ’s Zariateguy csapatit Colmenarnál, d. Tarlóséit pedig 
Mondejarnál megtámodák. E’ kettős megtámodás sükerét Vitoriában a’ 
levél elindultakor m égnem  tudák. Ugyan ezen levél szerint Oraa’s 
Buerens harczosi sept. 15'én este Espartero sergeivel egyesülvén, 
azonnal Arganda ’s Estremadura felé indultak. —  Ha bayonnei sept. 
22iki leveleknek hitelt adhatni, úgy Valladolid, Leon, Oviedo ’s Bur
gos is Pamplona és Santander példáit követve, szinte független jun
tákat létesitének.

Elisondoi levelek szerint sept. 1 8 r ó l, Pamplonábul 2 5 0 0  
főnyi gyalogság ’s 1 8 0  lovas indult ki Guembe felé, az ott foglyos- 
kodó christinoi harczosakat megszabadítandó szándékkal. Az elherrii 
magasokon azonban néhány carlosi csapattal találkozván, azok túl 
egész Pamplonáig űzetének, ’s csak több fogoly ’s fegyver hátra
hagyta után tudának ismét falak közé jutni. —  A’ Courier szerint 
azon hírekből, mellyek a’ sept. i4iki Andoain melletti csatárul szár
nyalnak, kiviláglik, miszerint O’Donnell harczosi igen gyalázatosán 
viselék magukat a’ csatamezőn; mielőtt lövés történt, már futásnak 
eredtek ’s csak Hernani melleit állapodának meg. A’ britt sergek 
tehát egészen magukra lévén hagyatva, könnyen martalékul estek 
a’ nagy számú ’s jcilünő bátorságu carlosi sergek csapásinak. „Az 
angolok, igy szól folytatólag az említett lap, annyira felbőszültek 
frigyeseik, gyalázatos pulyaságán, hogy reájok rohanván, közülök 
számost fölkonczolának, miután helytállási a semmikép nem birhaták 
ókét. Clarke alezredes, ki Andoain védelmével foglalatoskodék, az 
órség nagy részével foglyul esett, mivel teljességgel lehetlen volt 
kiszabadítására összegyűjteni a’ futó spanyolokat. Howe őrnagy 
legalább a’pattantyutárl törekvék megmenteni, midőn a’ spanyolo
kat futni látta: de minden (igyekezete melleit is ellenség kezébe 
került a’ nagy mennyiségű lőszer ’s egyéb lüzkészület. Az alkot
mány ügye összesen főtisztet veszíte.“ •—

Bordeaux sept. 25én: Madridi legújabb hir szerint (sept. 
20 ró l), az ellenség, elhagyván Guadalaxarat, Mondejar, Espartero 
pedig Alcala felé fordult. Ez utóbbi, sept. lilén  Anchuelo mellett 
megtámadd a’ trónkövetelő ulócsapatját ’s egészen elszélyeszlé. Az 
ellenség ez alkalomkor igen súlyos csapást szenvedő ’s egész' Aran- 
zuequeig üzeték a’ győztes alkotmányosoklul; honnan, folyvást űzetve

a’ királyné lovasságától, Renéra felé folytatá hátrálását. 20ikán este 
hir szárnyalt Madridban, melly szerint nevezetes csata ment véghez 
a’ királynéra nézve igen kedvező sükerrel; részletei azonban még 
nem tudvák.

A N G L I A .
A’ Gazette már hivatalosan jelenti, hogy a’ parliament f. é. 

nov. 15én nyitandja meg üléseit. —  .Sebastian! tábornok, a’ fran
czia követ, sept. 22én reggel kiséretes ül ismét Londonba ér- 
kezék. —

A’ Courierban megjelent magányos québeci levelek szerint, 
aug. 2Crol, Gosford az alsó - canadai gyülésházat, melly azon hó 
1 8án ült össze, ismét eloszlató, mivel a’végrehajtó kormány lehel
lennek találta, bármelly országos munkát jó sükerrel végeztetni vele. 
Aug. 27én az uj - braunschweigi gyülésházat is eloszlató

A’ Revue Franchise sept. 1 5iki száma illy czitníi értekezést 
közöl: „A’ pártok jelen állapotjárul Angliában,“ mellynek szerzője, 
hir szerint, az isméretes követ Duvergier de líauranne. Szerinte 
hat külön pártra oszlik a’ mostani alsóház és ország, ’s ezek : túlzó 
toryk , mérsékleti toryk, whigek , mérséklett radicalok, túlzó ra- 
dicalok ’s az irlandiak. A’ két első felekezet hét év óta a’conservaliv 
pártot képezi, ’s a’ négy utóbbi, mellyek a’ második Melbourne 
féle ministerium óla egy czélra törekszenek , a’ reformpártot sze
mélyesíti. Ez osztályzat után a’ hat felekezet beljegyeit rostálgatja 
a’ szerző, ’s a’ három utóbbiról igy kezdi okoskodásit: „Mindenki tud
ja, úgymond, hogy az angol alkotmány arislokratiai alapon nyugszik, 
’s ezért ostromolja azt egész terjedelmében a’ radical párt. Éven
kénti titkos szavazás által minden polgár cdajárultával alakítandó al
sóház, minden díjtalan hivatal eltörlesztése, ’s a’ bírák’s esküitek hi
vatalaira fizetéses, m ndenkor elbocsátható férfiak állítása; egyen
lőségelvén alapuló törvénykönyv szerkezete kényuraság minden nyo
ma nélkül; minden kereskedési tilalom’s ótalom eltörlesztése; az an
gol egyház megsemmittetése ’s jószágai eladatása a’ status javára; 
a’ tizednek birtokiadóvá változtatása; azon rendelet, hogy minden 
egyházi fel, kezet maga fizesse papját ’s tanítóit; és az elsőszülött- 
ségi jog ’s helyettesítés megszüntetése, —• ez a’ radicalok tervraj
za. Némellyek ehez még a’ felsőház fölbontatását csatolják ; legtöb
ben azonban megelégesznek a’ pairmáltósági örökiilhetés eltörlesz- 
íésivel is. A’ túlzó ’s mérsékelt radicalok csupán abban különböznek 
egymástól, hogy azok rögtön egyszerre, ezek p-d'glassanként akarják 
életbe léptetni elveiket. A’ radicalokhoz szárnitják a’ nemtory irlandi- 
akat is , kik „O’Connell farka“ név alatt isméretesek. Ezek t. i. egé
szen O’Connellt tüzék ki magoknak példaképül, ki hazaszeretetbül 
még tory is tudna lenni, ha szenvedő honján az által segíthetne. —- 
Többször szigorun ítéltünk ró la; de meg kell vallanunk: bámuljuk 
e ’ férfinak rendkívüli szilárdságát, mellyel egy elnyomatott népért 
olly bajnoki lag harczol. —- Á’ whigek máskép gondolkoznak ; ők 
tudják, miszerint 0  - Anglia alkotmánya hemzseg ferdeségektül, 
mellyeket fokonként javítni szükség; de egészen rosznak még sem  
Állítják ; az elsőszülöttségi jogot ’s helyettesítést számithatlan hasz
núnak hiszik, nem csak egyes családokra, hanem az egész haza ha
talmára és gazdagságára nézve; a’ közönséges választásjog, éven
kénti parliamentujiiás, felsőházjavitás ’s a’ fenálló egyház inegdön- 
tetése pedig csupa ábrándképek szemeik előtt. Épen igy gondol
koznak a’ túlzó ’s mérsékelt toryk is , csakhogy ar el bbiek még 
tovább mennek, ’s minden újítást annyira gyűlölnek, hogy még a- 
zon időt is visszaohajtják, mellyben minden angol család saját la
kában gyártá mind azt , mire az életben szüksége volt. Leginkább 
pedig vad türelmetlenség bélyegzi a’ túlzó torykat elannyira, hogy 
elveszettnek gondolták azon napon 0  - Angliát, mellyen a’ katholi- 
cusok ülést nyertek az alsóházban. A’ mérsékelt torypárt, m elly
hez nyilván csatlakozék Wellington hg ’s R. R eel, szinte nem ba
rátja ugyan a’ politikai ’s vallási újításoknak; de tudják magokat a’ 
szükséghez alkalmazni, mint azt nyilván megmutaták I829ben  a’ 
katholicusok fölszabadittatásukkor. Az ó-angliai alkotmány mellett, 
még visszaélései mellett is, harczolni ; de szükség esetén annak 
idejében engedni, ’s a’ javítást saját kivánatkép sürgetni, ’s véghez 
vinni, —  ez leend ezentúl a’ mérsékelt toryk politikája, ’s e ’ sze
rint igen igen közel állnak a’ whigekhez; csak egy lépés mindkét 
részről, ’s oily középlet (juste milieu) támadand, melly egyszerre 
R. Peelt ’s John Russellt foglalandja magában. A ’ túlzó toryk ’s 
radicalok igy okoskodnak ugyan: „Minden épület részei viszonyo
sán támogatják egymást; nein marad tehát fon más mód,  mint 
mindent meghagyni, vagy mindent halomra dönteni;“ az okosko
dásnál azonban magasabban áll a’ józan és z ,  ’s ez Angliában ki
zárólag azok részén van, kik ügyes javításokkal erősbítni akarják 
az ócska épületet. Mi őszintén kívánjuk, hogy a’ toryk közelít
senek a’ whigekhez, mert csak ez boldogiíhatpndja Angliát.“ —  
Oest. Beob.

Verner ezredes az orániai egyesület egyiklegmunkásb tagja 
mint múlt lapjaink emliték, nem rég általa adott lakomakor nyilványos 
áldomást mondott a’ „Diamondi ütközetre“ t. i. azon számos konczolások 
egyikére a’ protestánsok és katholicusok közt Irlandban,-mellyben a’ ka
tholicusok meggyőzettek. Az irlandi alkirály titoknoka által e' miatt 
feleletre vonatván Verner, vastagon és elégtelenül válaszolt. Mire 
Morpeth, Irland fő titoknoka, Mulgrave gr. nevében irományt bocsá
tott az alkirólyhoz , hol többi közt az mondatik, hogy azon paraszt, 
ki valarnelly törvényes tilalmit menetben párljolekkel részesül, kevesbbé 
vétkes, mint olly rangú ’s műveltségű férfi, ki olly alkalommal, mi
dőn szavai sajtó által nyilváiiyittathatnak, egy hazája belső meg-
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hasonlotlából származóit ütközetet, mint valamelly tiszteletes emléke
zetű eseményt ünnepel meg. Továbbá az nyilatkoztaik, hogy az nl- 
király, midőn olly tisztviselő ellen, kinek kinevezeteléseért telelés, 
valamelly ártalmas tettdolog mondatik, mint mindenkor, úgy most is 
alkalmat adott az ezredesnek önmentegetésére. Mivel azonban az ez
redes válasza elégtelen volt, illőnek vélte ő excell. a’ lordkanczel- 
Járt arra birni, hogy az ezredest az uj békebirák jegyzékébe ne iktas
sa ; úgyszinte kihagyaték az ezredes neve Tyrone megye alhadnagyai 
megvizsgált jegyzékéből is , mi a torykra nézve érzékeny csapás.

Az „Ulster-Times“ Verner ezredes ’s békebirónak ez utóbbi 
hivataltól megfosztatását egyenesen O’Connell befolyásának tulajdo
nítja Muigrave lordra, ’s azon következményt vonja belőle, hogy 
az izgalónak kétségbeesett ’s erőszakos fordulatra szándéka kénysze- 
, ,'tni az ügyeket; mert tettei vagy minden protestánst elmozditnának 
hivatalaikból, ’s béres eszközéül aljasilnának minden békehírét; vagy 
közönséges elégedetlenséget támasztnának, melly tönkre juttatná 
minden cselét ’s koholmány it.

A ’ kir. udvar felügyelősége a’ kir. istállókban találkozó va
lamennyi lovat, még a’ tenyésztő arab lovakat is el szándékozik ad
ni. Az e’ végből tartandó árverésre, mint mondják, többrendü ausz
triai, franczia, orosz, sőt még amerikai ügyviselók is megjelen
tek már. Francis Burdett e’ miatt kemény, sőt mondhatni vastag le
velet intézett Melbourne lordhoz, mellyben hathatósan kikel ez 
eladás ellen, minthogy Angliának a’ hajók ’s lovak voltak minden
ha fő dicsóségi tárgyai. „Hajók ’s lovak mylord I— úgymond, ezen 
duó fulmina belli , (két hadi villám) voltak mindenkor az angolok 
dicsősége ’s büszkesége, valamint nemzeti bátorságuknak bástya- 
ji.“ ’s a’ t.

Dublinban, egy oltani lap szerint, rendszeresen űzik a’ m eg
támadást ’s bolozást azon protestánsok ellen, kik W est ’s Hamilton 
tory parliamentkövetek mellett szavazának. A’ város külön kapuit t. i. 
bunkókkal fölkészült férfiak szokták estenkint elfoglalni, ’s történet- 
hül arra jövő utált elleniket jól jól eldöngetvén, észrevétlenül tovább 
illanni. 16a ennek végét nem szakasztják az illető hatóságok, a’ vá
ros lakosi, mint az említett lap véli,  könnyen második „diainondi 
harczol“ küzdhetnének.

London, sept. 23án: A’ királyné oct. 4én költözik Wind- 
sorbul Brightonbe. Windsorban naponkint sétalovaglással mutatkozik, 
’s többször szemlét tart a’ testőrségen. —  A’ M. Fost szerint egy  
conservativ lakománál, mellyel C. Uruce őrnagy ’s Mac-Kenzie tisz
teletére néhány nap előtt Forresben adának, az előbbi következőleg 
nyilatkozók: „Uraim, nem tréfát, hanem valót beszélendek Önök
nek. Melbourne 1. nem rég mint ministerelnök Windsorban tisztelg- 
vén a’ királynénál, hivatalos beszéde után kénytelennek nyilatkoz
taié magát, ő fölségétül tudakozni: tulajdonít e valamelly férfinak 
annyi elsőséget, hogy királyi rangja gondjait vele megosztani kíván
ná? A’ királyné csúdálkozva kérdé a’ nemes lordot: valljon mint ko
rona ministere szól e ,  mert csak ez esetben méltathatja őt válaszra. 
3genlő feleletére, azon komoly méltósággal, mellyel mindenkor 
olly helyesen tudja magas kötelességit teljesítni, ezt mondá a’ ki
rályné : „Igen is, van egy férfi , kinek határzott elsőséget adok, ’s ez 
■— Wellington hg.“ (Hörgő tetszéskiáltás a’ conservativek részirül.) 
„Uraim, folytatá Bruce őrnagy, képzelhetik Önök, minő színt ölte. 
Melbourne ur orcza fölséges asszonyunk e ’ válaszára. A’történet va
lódiságáért pedig tiszti szavammal kezeskedem.“ Azonban é’mellett is 
bajosan hihetők szavai.

Az uj nagy statuspöcsét rajza, melly már a’ királyné hely
benhagytál is megnyeré, következő : homloklapján a’ királyné lovag
szobra látható egy apród (Page) kíséretében, e’ körirással : „Vi
ctoria , Dei gratia Britanniámra Regina, fidei defensor.“ Hátlapján 
trónon ül a’ királyné díszöltönyben, koronás fővel, jobbjában kor- 
mánypálczát, baljában földtekét tartva. Mellette két allegóriái nőalak 
áll: a’ vallás és igazság. Az egészet gólh mennyezet födi, ’s alatta 
a’ czimerpaizs emelkedik Anglia koronájával. Mind ezt magasult 
müvű rózsa - ’s tölgylomb-koszorú körzi.

Londonnak Southwark nevű külvárosában , az elhunyt híres 
Nelson admiral többrendü. arágaságit bírja a’ tanáesház. Azonságu- 
kat egy agg hajós legény bizonyba be, ki i 5 harezban ’s 4 0  apróbb 
csatában küzde a’ nagy tengeri hős oldalánál. Alinak pedig e’ drá
gaságok: egy török rendjelből, mellyet a’ nagyur njándékoza Nel
sonnak, a’ Bath-rend csillagába! ’s több gyémánt foglalatéi egyéb rend
jelből, ’s Smith alderman által jutának oda , ki mint Hamilton lady 
végrendeleti hatalmazotija, biztosság végett helyzé azokat a’ tanács- 
házba. Mint látszik, a’ greenwichi kórház tulajdonúi szándé
kozik e’ drágaságokat követelni.

London, sept. 28án: Lapjaink rendkívül üresek; a’ vezér 
czikkekrüli politikai vitázatok nem hiányzanak ugyan , ’s meg sem 
rövidültek, de örökké egy sarkon forgásra kényszerülnek újabb 
tárgyhiány miatt. A ’ jelen politikai meddőséget v. kopárságot tehát 
a’ divatozó őszi mulatságok leírásával pótolgatják , mellyek között 
leginkább kitűnő a’ doncasteri lóverseny, melly ismét kivivá magá
nak régi dicsőségét, ’s a’ birminghami nagy hangászati ünnep, hol 
jelenleg Anglia valamennyi nevezetesb hangásza ’s igen számos kül- 
iöldí művész öszpontosul.

A’ galvani rézsodrony telégrafok lábra kapnak Angliában. 
London s Edinburgh közt fogaz első készülni’s mintegy lOOezer 
frankba kerülni.

Londonban jelenleg- egy majmot mutogatnak, melly igen ü- 
gyesen tud sakkozni; játék közben mindazáltal ura mindig mellette áll.

F R A N C Z I A 0  R S Z A G.
Franczia lapok következőt jelentnek : „Angoulcmeben nyug

talanságok ’s bolránykoztató jelenetek fordultak elő. A ’ restauratio 
alatt ott, mint Francziaország sok egyéb községeiben, a’ téritők (mis- 
sionariusok) egy nagy keresztet állitotlaka’ Péter egyház és Friedland 
utcza közelében. A’ júliusi zendűlet után a’ kereszt a’ város-tanács 
parancsára levétetett, minthogy aa városi földön állott. Ekkor minden 
nyugottnn ment véghez. Két évtűi fogva, mióta t. i. a’ zendülési iz- 
gás Francziaországban némikép lecsilapult, ismét kezdenek nyil- 
ványos járdalalokat (processiókat) tartani, ’s ezek semmi nyilványos 
ellenszegülésre nem találtak. A’ püspök erre azt hívé: eljött már 
az idő,  mellyben a’ térítési keresztet újólag fölállíthatja, ’s mivel 
ez alkalommal mégis nyugtalanságoktól tartott, sept. 13 . ’s I l i ke  közti 
éjjel titkon állitlatá föl azt, nem gondolván meg, vagy nem is ügyel
vén arra, hogy nem az egyházhoz tartozó földön épitet'. Midőn 
a’ nép reggel az ujdon felállított keresztet megpillantá, nagy for
rongás támadt, mi a’ városi hatóságot azon nyilatkoztatásra bírta , 
l>ogy az „éjjel ’s titkon“ fölküzölt kereszt, melly forradalomra nyújthat 
alkalmat, el fog vitetni, mivel a’ föld, mellyen az áll, községi tu
lajdon. Midőn azután estve 8  órakor a’ rendőrtisztviselők a’ keresztet 
környező rostélyzatot megnyitók, hogy azt levétessék , számtalan 
pórság tódult be velük. Alig vevék azt le a’ munkások, midőn a’ pór- 
ság erőszakosan hatalmába kerité azt ’s magával hurczolá. Híjában 
ügyekezék a’ hatóság beavatkozni, híjában vegyült az ispán maga 
is a’ rendbontók közé őket észrehozandó. A’ tömeg nőtlen nőtt, 
minthogy a’ színháznak is akkor lön vége, ’s a’Marseillaiset énekelve 
a’ kereszt mindig tovább hurezoltaték. Mivel pedig Angoulcmeben 
csak 8 0  főnyi katonaság fekszik őrségül ’s az ispán csak öt rendőr
rel parancsol, ámbár a’ város 17  ezer lakosú, a’ zendülők olly 
merészekké lőnek, hogy maga az ispánsági epiilet előtt tűzet gyúj
tónak, ’s a’keresztet megégeték. iőén töb b  elfogatás történt; a’ nyo
mozó biró elbocsóta két foglyot, kik ellen nem vala elég tanúbizony
ság. A’ pórság örömzajjal fogadá ezeket ’s daczolni látszék a’ nyil
ványos hatalommal. Végre 11 órakor estve az összegyűlt pórság, 
noha igen lassan, de még is elszélyeszteiék. A ’ hatóság nagy mér- 
sékkel járt el tisztében. Telegraphi sürgöny szerint Angoulcmeben a’ 
nyugalom teljesen helyre állott, ’s a’ törvény kezei közt 2G személy 
találkozik.

(Nouvelle Minerve.) Hiteles forrásbul halljuk, hogy a’ mi- 
nisterium tegnap ’s tegnapelőtt igen közel volt a’ föloszláshoz, mit 
a’ spanyolországi legújabb történetek, ’s a’kamra - eloszlatás okozó
nak. A’ kabinet egy része szilárdul állitá, hogy most mint d. Carlos 
Madridba leendő nyomulása pillanatában , ’s a’ constantinei vállalat 
bizonytalan sükere mellett, nem lehet megkezdeni a’ parlamenti 
választásokat. A’ kisebb szám ellenkezőt vilata. Végre Guizot nyi
latkozást nyujta be, mellyben a’ kamrák volt többségét ismét m eg
nyerni fogadá a’ kormány számára, ’s a’ nyilványos csöndet minden 
alkalomkor főntartani. A’ vitának még most sem szakadt vége , ’s a’ 
király határzottan pártolja Guizot követelésit. —

Persil volt igazságminister, Ageuben, keresztül utazlakor, 
macskazenével tiszteltetek m eg; mit azonban a’ városban támadott 
gyuladas csakhamar félben szakasztott.

A’ király úti készülete már megindult Compiégnebe, hol né
hány napot szándékozik a’ királyné ’s hgnők kíséretében tölteni a’ 
király. —  Mólé ismét fölgyógyult.

Haytiba rendkívüli hatalommal lias Cases Emmanuelt küldé 
a’ király ügyvivőül, ’s a’ fenforgó viszályok kiegyenlítésire. Makau 
admiral parancsi alatt néhány hajó adaud alkudozásinak nagyobb 
nyomosságot.

Würtemberg Sándor hg ’s testvére sept. 25én Compiégne
be utazott. —  Berryer legközelebb vért hányt, mit forró láz köve
te. Közönségesen rendkivüli munkásságának tulajdonítják e’ bajt, ’s 
reményük, hogypár napi nyugalom ismét visszaállitandja egészségét.

A ’ politikai pártok folyvást forrongnak ’s a’ szóvivők hírla
pokat törekszenek maguknak szerezn , nézetik ’s véleményik védel
mére használandókat. A ’ jour. des Débats Guizot részire nyilatko
zók , a’ Temps pedig Mólé urat védendi. Thiers a’ Constitutionnelt, 
Mauguin a’ jour. du Commerce-et ’s Odilon Barrot a’ Cour. Fran- 
^aist és S iedet biztosítók maguknak.

A ’ sept. 20iki Moniteur következő telegraphi sürgönyt kö
zöl Toulonból sept. 1 9ről i l  óráról: 0  kir. magossága Nemou-s 
hg legjobb egészségben Í3ik  és 14ike közti éjjel érkezeit Boné
ba. Az áthajózásnak a’ legszebb idő kedvezett. A ’ hg ’s kiséreie 
legkisebbet sem érzék magokat roszűl. lő é n  megszemlélte ő kir. 
magossága a’ tábort, az erősségeket ’s kórházakat. De elindulása a’ 
medschez-el hammari táborba még nem vala bizonyos. Damrémont 
tábornok Ü 500 főnyi gyalogsággal, pattanlyúss ággal ’s lovassággal 
kémlengést vállalt a’ hayilabai szoros körül, melly i2 lieunyire f-k- 
szik Constantáiétól. A’ szorosbul kibukkantakor a’ bey lovasságára 
akadt, melly két holtat hagyván a’ harezmezőn, visszaveretett. E- 
gyiknek igen szép fegyverei voltak.

Algier! levelek szerint, Clauzel marsai több tlemeceni lakost 
rágalomrul vádol, mellyel őt, mint Algier kormányzóját illeték. A’ 
vádlottak : három tlemeceni kuluglí ’s Hen Duran zsidó.

Bona, sept. l ó é n  : Nemours liget, ki mult éjjel érkezék vá- 
rasunkba, Trezel tábornok, Bernelle ezredes, ’s a’ hatóságok ünne
pélyesen fogadák a’ partmelletti kŐ3zárnyon (Molo). A’ tábornoklak
ján a’ hatóságok tiszteletére járulván, a’ mairet kérdé a’ hg: kikö- 
vezék e már a Santonok utczáját? ’s a’ tagadó választ igen kedvet-



nagy gyűlése a’ 15  meghatalmazottnak válosztatására, kik a’ mun
kálatokra ügyelendők lesznek, October 2ra  van kitűzve.

Vincennesban sükerült próbákat tőnek az úgynevezett m entő- 
bombákkal, mellyekkel köteleket röpíthet i veszélyben forgó hajók
ra. A ’ bombára kötött vastag kötél 1 3 3 2  Iábnyi hosszú vala.

Á’ Paris-st. germaini vasúton, a* megnyitás utáni első 25  na
pon , a’ két hétig tartott folytonos esőzés daczára is, 160  ezernél 
több em ber utazott. A’ moslig fönállott vasutak közül egyikről sem 
mondhatni ezt. A’ 2 4  angol mérföldnyi hosszú London birminghami 
vasúton az első 4 0  napon 5 9 ,1 5 0  ember utazott, a’ liverpool man- 
schesterin első évben 4 3 0 ,4 4 3 , a* nürnberg-fürthin első évben 
4 4 9 ,3 9 9 ,  ’s a’ brüssel-antwerpin első hónapban 3 2 ,2 8 7 ;  első év
ben pedig 5 7 5 ,2 1 0 .

N É M E T O R S Z Á G .
Carlsruheból sept. 2 0 ro l Írják, hogy Mensen E m é sz t, az is

m ért norvégi volt tengerész, kit már több év óta mint legfáradhatla- 
nabb ’s legmesszebb utazott sebesfutót lapjaink is többször emlitének, 
mint főleg gyalog sétáji által Parisból M oszkwába, Münchenből Gö
rögországba , ’s Konstantinápolyból Keletendiába elhiresültet, ez 
utóbbi utjából sértetlenül visszaérkezett Carlsruheba. Mensen E r- 
neszt legközelebbi sétája leszen egy gyors utazás Afrikán keresztül, 
unnak éjszaki partjátul déli csúcsáig.

Birkow mezővárosban Stolpe m egyében, Cözlin kormány 
kerületben kőásáskor egy agyagedény találtatott régi ezüst, hat fon
tot ’s 1 8  latot nyomó, pénzzel m egtöltve, melly pénzeket az ar- 
chaeologok régi syriaiaknak, vagy phoeniciaiaknak tartanak. A’ pén
zek véknyak, ’s egy részök különböző nagyságú darabokra van 
vagdalva, több közülök meglyuggatva.

A hannoverai statuslap szerint s- pt. 12én Bryan fó -sherif 
Dublin város szerencsekivánó fölirásával jelent m eg Hannoverában 
és  szerencséje volt az irományt ő fölségének 13án Alten g ró f ,  
Schulte és Shele ministerek jelenlétében átnyújtani. A’ fölirás fő
leg  dicséri E m észt Auguszt királyban azon buzgóságot, mellyel a* 
protestáns vallást Angliában és a’ protestáns intézvényeket minden
kor védelmezte. A' király, Bryan udvarlását kegyelmesen fogadá, 

nem elégült meg szóválasszal, hanem írásban is megköszöné Dub
lin város testületének a’ fölirást, mellyben erősen fogadja, hogy a’ 
protestáns intézvényeket mind a’ statusban, mind egyházban a* 
legnagyobb lélekism éretességgel tartandja fön, ’s fiját is úgy nevel- 
tetendi, hogy e ’ tekintetben atyja nyomdokit kövesse.

A’ porosz statuslap sept. 25rő l következő hirdetöst közöl: 
Alulirt Curatorium szükségesnek tartja azon e’ városban m eglehe
tősen elterjedt h irt, mintha Charité kórházban a’ dögm irigy ütött 
volna ki, ’s az uj Charité épület elzáratása e’miatt történt volna, te l
jesen  alaptalannak nyilványitani. Ha ez utóbbi épületben rendszerint 
épen sem m i, vagy különös esetekben ezután kivétel gyanánt en
gedtetnek m eglátogatások a’ betegeknél, úgy e’ rendszabály nem uj, 
hanem mindenkor fönállott, mivel látogatásokat a’ kizárólag ezen 
épületben tartott lelki ’s bujakóros, rühes és fogoly betegeknél ál- 
talányosan nem engedhetni meg. Egyébiránt a’ Charitében most ke- 
vésb rothasztó lázu beteg fordul meg, mint különben, ’s a’ halomás 
is ,  néhány cholera okozta halálozást kivéve, sokkal csekélyebb. 
Berlin, sept. 23 . 1 8 3 7 . Kir. Curatorium, a’ kórházi ügyek osztálya.
J. Schulze. ír.

Münchenben sept. 2 5 én  a’ követházban a’ kisajatiító törvény- 
czikkelyrül folyt az általányos vita. Az ellene nyilatkozott számos szó 
zatnál fogva kétséges volt: valljon a’ tö rvényei fog é fogadtatni? A’ 
közöns g nagy érdekkel viseltetik a’ tárgy iránt, m ert a’ karzatok 
szokatlanul tömve valának.

Frankfurtból Írják, hogy a’ mostani őszi vásár általában jó l 
ütö tt ki. Vették különösen a’ pamut és selyem kelm éiket (Stoffe). Jó  
ára volt a’közönséges posztónak is, mit okozott a’ gyapjú kis mennyi
sége ahoz képest a’ mint keresték. A’ bor ára eleinte emelkedni lá tszék ; 
de az adók késvén az eladással ’s mind több gyűlvén össze , m ól
jára  ismét leszálló». —  Az egyesületi tartományokból szállított ké
szítmények jóságát és szépségét közönségesen dicsérik. Figyelem 
re  méltó, milly virágzásba hozá a’ gyárokat azon egyesület jótévő 
hatása. Csak m ég néhány év , és nem leszen gyár a’ földön, m el
lyel azok nem vetélkedhetnének. Lipcsébül is azon tudósítást közli 
sept. 20káro lazA H . Z. hogy az első napokból ítélve, legalább gyapjú 
selyem  és pam ulkészitményekben jó vásárt reménylhetni.

G A B O N A Á R .  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.

lenül fogadá. Három — négy nap múlva a’ m erdschez-el-ham m ari 
táborba menend. —  Az arábok igen m eghökkenlek, hallván, hogy 
Jussuf nincsen a’ bg kíséretében. A’ vásártér azonnal m egürült, ’s 
12  spahi, eladván lovait, törzsökéihez visszatért. A’ kormány e* 
tettét nem m enthetni, mert Jussuf nélkül teljességgel nem boldo- 
guland az arábokkal. E z éjjel érkezett sürgöny szerin t, a’ merd- 
schez-el-hammari táborbul tovább költözvén a’ hadsereg, az ellen
ségre bukkant, ’s heves csata is támadt, melly után csakhamar futás
nak eredtek az arábok, közülök 50  juta halálra vagy mély sebhez, 
mig harezosink közül csak egy esett el. —

(Messager.) Rónai levél sept. iö ró l  igen fontos adatokat kö
zöl Achmet bey rendelkezésiről Constantine m egerősiltetése irán t, 
mellyekbül kiviláglik, hogy európaiak vezérlik az erősség védelmét. 
A ’ házak nagy részét leronták a’ bástyák közelében, vagy lőhé- 
zagokkal láták e l ; a’ város keleti oldalát pedig olly remekművű hid 
véd i, hogy olt berontani teljességgel nem lehet. Szóval minden oda 
m utat, hogy az ostrom sokkal tovább tartam i, mint eddig gondolni 
lehete. Egyébiránt az őrsereg is annyira szaporult, főleg rendes tö 
rök sorkatonasággal, hogy már általányosan hiszik, mi szerint a’ 
törökök valahol titkon csakugyan nevezetes haderőt szállítanak partra.

Róna, sept. l é n :  Aug. 3 0 k a  estéjén borzasztó szépségű 
látvány tanuji valának Bona város lakosi. E n azon napon a’ dreani 
táborban valék, öt órányira dél felé Bonátul ’s az egész táborral bá
mulva nézém egy rögtön keletkezeti napfogyatkozás váratlan tüne
ményét a’ gyönyörű tiszta égen. Négy óra volt délután, a’ nap m ég 
meglehetős magosán állott az Atlas nyugati részei fölött, de sugarai tö
röttek valának s fekete sűrű fátyol fődé sötétvörös tányérát. A’ fran- 
czia tisztek hiábán forgatgaták naptáraikat, napfogyatkozásnak nyoma 
sem volt bennök. A’ mallai csapiárosak rem egve döngeték melleiket 
’s homlokukat; az arábok pedig imádkoztak. F él óra múlva lovas 
gyors hírnök érkezék Bonábul azon hírrel, hogy rétgyuladás fenye
geti a’ várost. így  tehát a’ sötét napfátyolt4a’ száraz növények ’s bokrok 
füstje képezé. E rre  mindnyájan rögtön ’s oily gyorsan, valamint csak 
arab lovakon lehet, a’ város felé vágtatánk, ’s midőn azon kis domb- 
láriczolatot elhagyók, melly Bonát a’ síkságiul, Seibus« folyamon 
túl e lzárja, egészen átnézhetők a’ láng- ’s füsthullámzat iszonya
tos látványát, mellyet tűzm eleg déli szél egyenesen pattantyutá- 
runk felé hajta. Ez égés okát könnyen kitalálhattuk. T. i. a’jelen 
évszakban a’ benszülöttek mindig föl szokták gyújtani a’ száraz 
réteket ’s csalitokat, részint termékenyitni vélvén ez által mezó- 
ségüket, részint pedig a’ sok faszén miatt,mellyet illykor könnyű szer
rel nyernek , minthogy a’ tűz a’ bokrokat nem szokta egészen ele
mészteni. Az égést mindig tovább ostorozván a’ szél, csak a’ gályák 
szoktak elégni, a’ fa pedig feketén ’s kihalva megmarad; ’s e’ körül
mény okozza a’ sűrű erdők hiányát e’ honban. Már több hét óta 
minden éjjel láttunk tüzeket a’ hegyek minden ágain. A ’ kabylok 
többnyire akkor szokták e’ gyújtogatást véghez vinni, midőn a’ Sci- 
rocco szél leng, m ert ez a ’ lapály ’s tenger felé hajtja a’ lángokat, ’s 
tulajdon gunyhóik épen maradnak a’ hegységben. Délután négy óra
kor Bona utczáin megpördültek a’ dobok, ’s legott minden a’ veszély 
elibe siete. A’ lőportárt azonnal kiüriték, ’s a’ rakott szénapajta előtt 
minden szál füvet kitéplek, hogy a’ tűz táplálékra ne találhasson. 
Legnagyobb szerencsére 6 óra tájban a’ Scirocco m egszűnt ’s erős 
éjkeleti szél támadott, melly a’ gyuladást ismét a’hegyek közé riasz- 
tá, különben a’ város és azzal az egész hódítási vállolat minden esetre 
tönkre jutott volna, ha nem örökre is, de ez évre bizonyosan. M ost 
már a’ kabylok gunyhóit fenyegeté az égés. Szemcsővel tisztán le
hete látni, mikép futának szerte rongyos öltönyegikben e ’ félvadak ; 
a’ férfiak vagyonukkal, az asszonyok gyermekikkel rakodlan. A ’ 
lángok mindig magosbra nyuladoztak. A’ sötét Atlas tüzes óriások
tól látszék ostromoltatva. Vad állatai magasrul magasbra futottak, ’s 
borzasztóan hangzék le a’ sakálok ’s hiénák ordítása. Több száz 
nagy fehér fejű sas, kiriasztatva fészkeikbül rút károgással szárnyal
ták körül az izzó zsarátnagot; ’s az itt ott kitűnő hosszú hajú ka- 
bylhölgyeket soha m ég illy boszorkányi alakban nem látám , mint 
most, lengő ruháikban, röpülő hajjal ’s kékre füstett arczaikkal a’ 
vörös Iángoszlopok között. —  Most már egészen feketék a’ hegyek,
’s nem volt m ég soha olly komor tekintete Atlasnak, mint jelen
leg e’ szörnyű gyuladás után. —

A’ Moniteur az Ecuador respublica törvényhozó gyűlésének 
egy rendeletét közli, melly szerint a’ nevezett respublica hatóságinak 
megparancsoltatik, hogy a’ franczia hajókat a’ legtöbb kedvezésben 
részesített nemzetekéivel azon egy sorba tegyék. E ’ rendelet főleg 
Havreban igen jó benyomást okozott, mivel kereskedése a’ délam e
rikai respublicákkal évről évre növekszik.

M etzben több lakos, kik Ilona hgasszony, (most Orleans 
hgnö) ottan álutaztakor, tisztheiyciket a’ nem zetőrségben letevők, 
vagy azért, m ert ez alkalommal a’ nem zetőrség kiállása ellen valá
nak, vagy az é rt, m ert megtiltaték a’ hgnéhez tartandó beszédekben 
politikai kérdéseket érinteni, részint az előbbi, részint m ég magasb 
tiszlhelyekre újra megválosztattak. —

Laflitte az általa alapított „áltálányos kereskedési ’s iparbank“ 
részvényeseivel körlevélben sept. lO rő l tudatja, hogy az egyesü le t 
5dik czikkének azon határzala, melly szerint a’ társaság October 
jé n  végkép megalakulhat, ha az 55 milliónyi előleges tőkéből leg 
alább 2 0  millió alá lesz addig írva, valóban teljesülésbe mehet, mivel 
az aláírások e ’ mennyiségei m ár jóval meghaladják. A ’ részvényesek
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lő sergeit mindenütt üldözik ’s verik az alkotmányosdiak ; Pio Pita győzelme a’ cortesbcn; legújabb hadi hírek: O’Donnell le
li pártháborgás; hgnevezések; ’s a’ t.) Francziaország (Genomic ismét a’ nyomozó biró előtt; Guizot politikai létele; a’ legitimisták 
gyilkos merény a’ király élete ellen.) Német- Török- ’s Görögország. Amerika. Elegyhir. Gabonaar. Penzkelet Dunavizállas.

M A G Y A R -  és E R D É L Y  O R S Z Á G .
0  cs. kir. felsége f. é. aug. 30iki határozatában a’ szatmári 

káptalannál Schlachta Márton éneklő kanonokot olvasóvá, Linczy 
József örkanonokot éneklővé , Rodó Mihály székesegyházi főespe
rest órkauonokká, ’s Obermayer Endre iskoláskanonokot székesegy
házi főesperessé méltóztatott nevezni.

Estei Ferdinand kir. fhg sept. 2 lén  esti tíz órakor Becs
ből Pesten át kívánt egészségben 8 zebenbe érkezek. —

Markovich Endre, albán, ’s udv. tanácsos, K eresztury Pál fszg- 
b iró , ’s Pobor Pál esperes a’ zágrábi kir. akadémiai könyvtárt ’s 
pénzgyüjteményt löbbrendü becses adománynyal sziveskedének gya- 
rapitni. —

F. hó 13  ’s 14ike közti éjjel tökéletes holdfogyatkozásnak 
leendőnk tanuji. Napnyugta oct. 1 3 án : délutáni 5 óra 12  perez; 
naphossza: 10  ó. 58  p . ; holdtölte oct. 1 4 én : reggeli 1 óra 2 0  p . ; 
a’ tökéletes holdfogyatkozás kezdete : oct. 13án  esti 1 0  ó. 3 9  p. ; 
az általányos fogyatkozás kezdete: 11 ó . 3 9 p . ; közepe: oct 14én  
reggel 12 6. 2 5  p . ; az általányos fogyatkozás vége: 1 ó. 11 p. ; 
az egész fogyatkozás vége : 2  ó. 11 p. ’s igy az egész fogyatkozás 
tart 3 ó. 3 3  p. ; az általányos 1 ó. 3 2  perczig.

Előbbi számunkhoz pótlékul említjük , hogy a’ term észet
búvárok prágai nagygyűlésén még következő hazánkfiai is kilün- 
teték magukat: Bujanovics Eduárd Habzsánybol, a’term észettudomány 
viszonhatási összeköttelésérül értekezék a’ mezei gazdasággal; ’s 
Jiang nyitraigyógyszerész, uj találmányu függő m érlegről, mellynek 
ra jzát is bemutatá.

B a k o n y  bé l ,  sept. 24en: Ez apátságot sz. István király elhunyta 
előtt egy évvel alapitá; mellynek e’ folyó esztendő nyolez századik éve. 
Sok viszontagsági után, boldog emlékezetű I. Ferencz, a’ szentmártoni 
főapátsággal együtt ezt is, mint fiókapátságot visszaállította; mellynek 
mostani érdemes apátja, Guzmics Jszidór ur, a’ liittudomány doktora, 
a’ pesti tudom, egyetem ’s magyar tud. társaság rendes tagja; több tudós 
munka ’s az egyházi Tár szerkesztője, több ns megye táblabirája; ki 
apátsága alapításának nyolezszázados ünnepét e’ folyó évi sept. 24kén 
ünnepelte; mellyre számos úri vendég, ’s ajtatoskodó falusi lakos megjelent, 
A’ nap iinnepiségét mozsár durrogások hirdeték. A’ sz. miseáldozatot 
Franki György rátóti prépost ajánlotta föl, melly alatt Haydn Józsefnek 
úgynevezett Nelson remek hangmüve, Richter Antal győri székesegy
házi karigazgató vezérlete alatt, magyar szavakkal jelesen adatott elő. 
Mivel pedig ez ünnepre alkalmazott magyar graduale ’s offertorium nem 
volt, azért magyar versezetben készített a’ fönemlitett apát ur gradualet 
’s oíTertóriumot; mellyre Silberknoll József gyarmati lelkész ’s kerületi 
alesperes tulajdon hangmüvet szerzett, mellyet az egész hangászkar 
kíséretével jelesül is zengtek el. Szónoka e’ ritka ünnepnek Farkas Imre 
lej érvári kanonok vala, ki a’ 113 zsoltár 19 versét időhöz ’s naphoz 
alkalmazva, gyönyörű beszéddel bájolá mindnyájok szivét épülésre. Is
teni szolgálat után, száz úri vendéget fényes lakoma fogadott, melly 
közben áldomáspoharak ürültek mozsárálgyu robaj közt föls. királyunkért, 
hitveséért; elhunyt I Ferencz fels. özvegyéért, ’s az országló fejdelmi csa
ládért; az egész magyar nemzetért; fóhg. nádorért; veszprémi püspök
ért; főapátért; hazánk valódi javán munkálkodókért, név szerint Széche
nyi Istvánért; sz. Benedek szerzetiért: névszerint Bakonybélben lako- 
zókért; a’ szomszéd világi és szerzetes uraságokért; az apátság jobb
ágyiért ’s a’ t.

„M aria Anna“ GOIóerejü uj gőzösünk, kapitánya H. J . Rau, 
e ’ hónapban Pozsony ’s Becs közt pályázand, következő renddel: 
Becsből Pozsonyba délután 2  ó rak o r: 5. 8 . 11 . 13. 15. 18. 20 . 
23 . 25 . 27 . ’s 29én  Pozsonybul Récsbe, re g g e l: 6 . 9. 12. 14. 
17 . 19. 22 . 24. 26 . 28. ’s 3 lén . „ Nádor és Árpád“ pedig Po- 
zsony-Pest közt szolgálandnak közösülésül.

B e z e r é d j  A m á l i á t ,  ifj. Bezerédj István Tolna megyei 
volt főjegyző ’s országgyűlési követnek hitvesét tüdő- ’s gégesor- 
vadály Mária völgyében, hová némi füvek levével orvoslást p ró 
bálni bizodalma ’s kivánata vezérlé, sept. iá ién  öröklétre szenderité 
3 4 dik évében. Kora eltűntét a’ példás hitves - anyának ’s nemes lelkű 
asszonynak rokonin ’s számos ismerősin kívül főleg köztiszteletü 
férje ’s Floriána kisded leánya kesergik. Béke hámvadó marad
ványinak ! —

M ac var t i  d o s  t á r s a s á g . Az academia’fő felügyelése alatt meg
jelenő T u d o m á n y t á r ’ uj folyamának h a rm a d i k kötete, 19 íven ’s 
egy rézmetszettel megjelent. Tartalma: 1. É r t e k e z ő  r é s z  (Szer
kesztő: Luczenbaclier János): 1. Az országtudomány’ fejlődésének tör
ténete. Első időszakasz, az ó világtól Ciceróig. Első közlés, (Aristote- 
lesig), W ar g ha I s t v á n t ó l .  2. A’ gyarmati béke 1625. J á s z a y  
I á i k  h 3. A’ magyar philosophia’történetírásának alaprajza. H e t é n y i  
J á n o s  1. t. 4. Okleveles toldalék L u c z e n b a c h e r  J á n o s  r. tagtol. 
M-,L|1rt.1eJr V.UraÍ r é s z  (Szerkesztő: Balogh Pál): 1. Criticai vázlatok 
a kulloldi literatura’ legújabb’s kitünőbb termékeiről. 2. Franczia tudós 
tarsasag ülései. 3. Bibliographia (50 új munka’jelentése.) 4. Biographia 

 ̂ kk ülései és hivatalos jelentései májustól augustusié
1 . o. Literatúrai töredékek. 7. Tudományos egyveleg. — Még foly

vást elő fizethetni e’ folyóiratra; ára egy évre, vagy is négy kötetnek 4 
ft., velinen 6 ft cp; postán I ft 36 krral drágább. Találtatnak példányok 
az elébbi bárom évről is , ugyanazon áron Pesten Eggenberger József 
acad. könyvárosnál, kihez minden egyéb könyváros ntasítatik. P est, 
October’ 4. 1837.

A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ’ költségein megjelent: 1) P er- 
m é s z  et  t u d o má n y i  p á l y a mu n k á k ,  kiadja a’ in. t. t. Első kötet. 
Budán, a’ m. kir. egy. bet. n. 8r. öszvesen 169 lap; csinos borítékba kötve 
ára 48 kr. cp. Tartalma: A’ magyarországi pokolvar, annak természete, 
okai, ovo és gyógymódjai. Két rendbeli jutalom - értekezés, elsejét irta 
T o p p e r  e z e r  T a m á s ,  o. dr., ns Csongrád vmegye’ tiszt fő orvo
sa; másodikat C s o r b a  J ó z s e f  o. dr., a’ pesti orvosi kar’ tagja, ns 
Somogy vmegye’ fő orvosa ’s tbirája, m, t. t. I. tag. — 2) E r e d e t i  
J á t é k s z í n ,  kiadja a’ m. t. t. Első kötet: V é r n á s z ,  első pályadíjt 
nyeri szomorúját ek öt felv. V ö r ö s m a r t y  iYl i li a 11 o 1. M a s o d i k  ki a - 
dás.  48 lap. Budán az egyet. bet. n. 12r. 163 lap; postapapiroson, csi
nos borítékba kötve, ára 48 kr. pp. Pesten, October 5. 1837. Ü. S c b e d e l  
F e r e n c z ,  titoknok.

P O R T U G Á L I A .
Portugáliának trónörökös született! „M edea“ gőzös hozó ez 

óhajtva várt hirt. Sept. IGán 1 1 ^  órakor éjjel szép egészséges fiat 
szült a’ királyné, mit azonnal számtalan rakéta ’s 101  álgyulövés tu 
datott a’ néppel. A’ Tajoban horgonyzó portugál hajókról is öröm - 
lődözések dördülének, számos ház kivilágitlaték , ’s a’ harangok 
egész éjjel versenygve zúgtak a’ tornyokra!. A’ királyné sokat 
szenvede ugyan ; de már most, helyzetéhez képest igen jól érzi 
magát. A’ kis hget a’ bibornok-patriarka azonnal m egkeresztelé; 
neve d. Pedro Fernando, czim je: portói hg. Másnap délután szá
mos kísérettel a’ székesegyházba vivék a’ csecsemőt ’s beirák a’ 
szülöttek könyvébe. E ste az egész város fényes kivilágításban ra- 
g y o g a , ’s több helyen tűzjátékok lobbanának el. —  A ’ trónörökös 
születése következtében, a’ cortes egy küldöttsége következő föl- 
Írást intéze Ferdinand hghez, a’ ki most m ar „király“ ezimet vi
sel : S en h o r! Az olly óhajtva várt születése a’ fens, hgnek, melly 
által fölséged egybekelése a’ halhatlan braganzai hg lyányával, i- 
mádott királynénkkal, m egáldaték, öröm- ’s rem ényteljes történet 
a’ portugál nem zetre nézve. A’ portugál nép buzgó könyörgésit 
meghallgatá az ég  , ’s felségednek fiat, a’ koronának örököst aján- 
dékoza. E ’ szerencsés történet következtében a’ közönségesés al
kotmányos cortes megbizá e ’ küldöttséget, a’ nem zet nevében sze
rencsét kívánni felségednek, kit büszkén soroz királyai közé. —. 
A ’ király köszönő váloszában azon rem ényt fejezé ki, hogy a’ trón
örökös születése hatalmasan mozditandja elő a’ nemzet jófélét, egy
szersmind ígérvén , teljes erőbül folyvást e’ czélra munkálandását.

A’ M. Herald egyik lissaboni levelezője igy írja le d. Pe
dro Fernando születése körülményeit: „M ihelyt a’ királyné vajúdni 
kezde, a’ statustitoknokok. corteselnök, diplomatái test ’s a’ t. az 
előszobába seregiének. M ég meg sem volt fürösztve az ujdon szü
lött h g ,  midőn m ár az egész gyülekezet a’ hálóterem be nyom ult, 
hol mindnyájan szokás szerint a’ születési oklevelet aláirák, ’s ismét 
az előszobába vonultak. Föl lévén öltöztetve a’ csecsemő, újra min
denki a’ hálószobába tolonga, ’s a’ külkövetek homlokát, a’ portu
gálok pedig kis kezét csókolok meg a’ visító kisdednek. Az ünne
pélyek három napig tartottak, ’s közükbe számítható, mint lényeges 
rész, sok gróf, báró ’s a’ t. kineveztetése. —

A ’ M. Chonicle sept. 1 7i ül Lissabonbul ezt írja: „Tegnap
előtt este ifjabb Croft britt alattvaló egy barátjával sétálván, nagy to 
longásba szo ru lt, ’s azonkül m ég egy kulya is elzárá útját. Croft 
kissé meglegyinté botjával az e b e t , távozásra akarván azt bírni; 
ekkor azonban egy katona szidalmakkal illeté az angolt ’s kérdé: 
mi okért veri kutyáját ? a’ felelni akarót ped g egy előugrott al
tiszt szó nélkül arczul csapá, mit Croft rögtön viszonza ’s azzal 
tovább folytató útját. E z alatt a’ katona ’s altiszt számos em bert 
csődíte össze , kik villogó késekkel ’s tőrökkel vissza akarók az 
angolt vezetni és szakadatlanul ordítozák : „V erd agyon! Verd a- 
gyon az an g o lt!“ Szerencsére még jókor oda érkezék a’ nem zetőr
s é g , ’s az egész összecsődült sokaságot az őrtanyára kiséré. A’ tiszt 
három tanul állita e lő , kik készek voltak esküvel bizonyitni, hogy 
Croft támodá meg őt először kivont tőrrel. Ezután erős őrcsapat 
kíséretében a’ fő őrhelyre vezeték az angolt, számtalan pórnépiül 
köveltetve, melly folyvást hangosan halálát kivárva. Másnap szaba
don bocsátlaték Croft, mit nem örömest látott a’ nép, m ert nem 
volt helyesen értesülve a’ dolog iránt. A nem zetőrség igen jól vi- 
selé magát, ’s egyedül szilárd ellenállásának köszönheti Croft éle
tét, melly különben áldozatul vala esendő a’ felbőszült nép dühé
nek, ’s az igen szomorú következményt szülendő. Ugyan a’ M. Chro
nicle számos elfogatási közöl migueli összeesküvés következtében, 
mellyel legközelebb Lissabonban felfödöztek. Köztük említik Lou-
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ren^o , Atalaia, ’3 Pombeiro grófokat’s Campos, Prego, ’s egyéb

pw fprnßköt
^ A’ chartisták ’s alkotmányosak állásiról még folyvást olly 

ellenkező hírek szárnyalnak, hogy semmi bizonyosat nem mond
hatni róluk. Annyi mind az által bizonyos, hogy mintegy három ezer 
chartista S.aldanha parancs! alatt sept. I4 én  a’ Jiouro jobb partján, 
5s hogy das Antas 2 7 0 0  alkotmányoséival, Portobul ellenük indult, 
miután már előre kegyelmet Ígért azoknak kik fegyvereiket tüstint 
lerakandják. Legújabb telegraíi hír szerint das Antas ’s Leiria ser
kei összeütköztek, mi azonban még további valósulást vár. Valen- 
cabul Caminha ’s Viana erősített révhelyeket elfoglalván a’ chartis
ták, a’ kormány ostomállapotba helyzé e ’ két várasi, minek azonban 
nem igen nagy sükere leend, m ert csak egy kis hadihajó kering 
szerte körültök, melly áltáljában elégtelen czélszerü elzáratásukra.

S P  A N V O L O H S Z Á  0 .
A’ sept. 18iki cortesülésben a’ pénzügyi biztosság fölolvas

ván véleményét Pio Pita sept. 2iki parancsa irán t, melly szerint 
minden aug. 18ika előtt kiadóit kötelezvény fizetése fölfüggeszte- 
tendő vala , indítványt tőn küldöttség által a’ királynét e’ parancs vis
szavonására bírni. A ’ pénzügyminister mindazáltal, ki alkalmasint jó 
eleve értesült e ’ tárgyró l, a’ Gacetaban kir. rendeletet közle sept. 
íT rü l, melly az érintett parancsot visszavonja, mivel a’ hadsereg 
legnyomasztóbb szükségei már födözvék ’s a’ cortes újabb segédfor
rásokat nyitott. Mind e’ mellett azonban csakugyan mégis élénk vita 
keletkezék az érintett indítvány irán t, melly végre is annyi ellenzés
re talált, hogy azt önkényleg visszavevő a’ biztosság. Ezután követ
kező inditványnyal lépe föl egy követ: „K érem , nyilatkoztassa ki a’ 
cortes, bogy d. Pio Pita Pizarro a’ pénzügyminister nem birja e’ 
törvényhozótest bizodalmát.“ Zajos vitázatu.'án ez indítványt 57  szó
val 5 $  ellen félreveték, ’s igy Pio Pita csakugyan győzött. —- 
A’ Gaceta de Madrid sept. I 8 ki száma azon a’cortestül helybenhagyott 
adótörvényt közli, melly szerint rendkívüli háborúadó fejében min
den vagyoniul, a’ papi jószágokat is oda értve, bizonyos mennyiség 
fizetendő. Készpénz helyett a’ hadseregnek adott élelem szerekrüli 
bizonyítványok is elfogadtatnak.

Madridban kihirdetett parancs következtében, minden ember, 
ki nem katona, vagy nem zetőr, három nap alatt fegyvereit a’ ható-, 
sághoz benyújtani tartozik, ellenkező ese tben , házkutatás után láza
dóknak nyiíatkoztatandók. Más parancs pedig minden lakostul szinte 
három nap alatt, 8  real lefizetést kíván; a’hazafiság nagyobb ál
dozatit is készséggel fogadni Ígérkezik a’ kormány, ’s a’ begyülendő 
pénzt Madrid erősítésire fordítani.

A’ múlt számunkban emlitett utócsapaltali ütközetről követ
kező tudósítást intéze Espartero a’ hadministerhez : „Aranzueque , 
sept. I 9 é n :  Ma reggel Alcalabul az ellenség ellen indulók. Anchu- 
eíaba érkezvén, meglátám csapatit, ’s mivel számításom szerint i- 
gen elkésem vala, ha gyalogságomat bevárom , lovasságomat ’s 
egy század Gujast azonnal ellenök indíték. Ez utóbbiak szüntelen 
nyugtalanítók a’ zendülőket azon pillanatig, mig San Torcaz ’s El Po- 
zo közt parancsomra egész lovasságom bátor ügyességgel rájuk ro 
hant ’s legnagyobb zavarba hozó őket. Az ellenség gyalogsága nem 
sokára elhagyni lön kénytelen állomását, mellyet azonnal a’ Gujas 
század ’s egy pattantyutelep foglala el. Ez erővel ’s lovasságom 
egy részével ezen faluig üldözém a’ trónkövetelőt, mellybül déltáj
ban hirtelen Kanéra felé távozók (a’ Tajuna bal partján), hovásergei 
is követék őt. Ff csata következménye az ellenség tökéletes elszé- 
lyedte. Harczosim sok em berét leö'dözék ’s igen számosat foglyul 
ejtének. Lovait, fegyvere it’s egyéb táborszereit a’ harezmezőn ha
gy á az ellenség, ’s a’ t.“ Éhez a’ Gaceta de Madrid sept. 2 0 iki szá
ma még ezt csatolja : „Újabb sürgöny szerint, a’ mintegy 3ezer 
főnyi gyalogsógbul ’s 3 0 0  lovasbul álló Cabrera parancsi alatti zen- 
dülők Guadalaxaraba törekvének nyomulni; az őrség azonban vitézül 
kiálláaz ostromot, ’s addig tartóztatá föl az ellenséget, m igEsparie- 
ro közeledék sergeivel. Ekkor az ellenség azonnal minden irányban 
futásnak eredt és számos em bert veszile.“ E ’ sürgöny szerint tehát 
a’ carlosi tábor folytatja visszavonulását a’ hegyek felé, ’s az alkot
mányosak élénken űzik u tóhadát; ha azonban most is megelégszik 
ezzel Espartero ’s nem lép föl komolyan támadólag, úgy ismét ott 
állami az egész ügy , hol az a’ trónkövetelőnek Madridnál m egjelen
te előtt álla, ’s mihelyt kedve jövend, ismét vissza fogja vezethetni 
harezosit. —  A ’ kormányzó királyné 3 6  láda czigarróval ajándékozó 
meg a’ madridi nem zetőrséget, hálajelül Carlos közeledtekor m ua- 
tolt hűségéért. (Czigarrot, főleg már meggyujtottat, a’ fejdelemtől 
rendkívüli megkülönböztetés gyanánt fogad minden spanyol.)

Bayonne, sept. 25én  : Hiteles tudósítás után mondhatjuk, mi 
szerint az angol segédosapalbul csak ugyan 1 3 2  közvitézt ’s lisz
te t ,  a’ durangoi parancs következtében agyon lőttek. Tiz közülök 
egy carlosi csapat soraiba vegyü lt; de lélfödöztetvén társai sorsá
ra jutott. —  Aavarrában minden a’ régi állapotban van. —  Vallado
lid a’ carlosiak kezébe ju to tt , ’s a’ heiyparancsnok, Pedro Mendez- 
Vigo kénytelen volt Sevillába vonulni.

Bayonnei hírek szerint az ideigleni navarrai alkirály a’ pam- 
plonai sz. egyházak ezüstjét 22  szekrényben líayonnebe vagy sf. 
Jean-Fied-de-Portba szállíttatván, 3 3 ezer kemény p i as térért elad aj#
a’ pénzt a hadsereg szükségpótlására rendelvén fordittatni. _- Sept.
2 iki levelek Ceulaból írják, miszerint a’ marokkai sergek rögtön va
lamennyi kiállított őrcsapatit elfogók vagy elszélyeszték e’ városnak, 
’■s a’ íőlölte uralkodó magasokat erősen megrakák ’a puskalövésnyi- 
re  közeliiének a’ falakhoz. Ceuta védelmére o —  6 ezer ember

szükséges, ’s alig bír jelenleg 2 5 0 0  főnyi őrséggel, mellybül lega
lább 3 0 0  fegyvert sem képes fogni. A’ kormány segédcsapat-kül- 
dést igére u g y an ; de mindeddig semmit sem tőn a’ v á rasé rt, 
mellynek baját még pénzhiány is öregbiti.

Miranda tábornok, a’ carlosi lovasság v ezére , súlyos se
bet kapván m egholt; Cabrera pedig hatezer emberrel megvált a’ 
trónkövetelőiül ’s Cuenza felé siete, hol a’ nyomában haladott Oraa 
bátor rohanással magtámodá őt, sept. 2 2 én m egveré ’s 9 0 0  embe
rét foglyul ejté. E ’ győzelmet sept. 24kén más szinte fényes diadal 
követé, Carondelet christinoi tábornok t. i. véres csata után Zariate- 
guy sergeit kiveré Valladolidból, ’s igy e’ várast szerencsésen vissza- 
nyeré. —  Ennyi győzelmi hirnek örvendnek ugyan a’ spanyolok; 
de minden aggságtul m ég sem szabadok, mivel félnek, hogy Espar
tero most sem tudandja használni a’ kedvező pillanatot, ’s elmulasz- 
tandja tönkre tenni a’ trónkövetelő futó sergeit, ’s örülvén a’ nyert 
diadalon ’s a’ zendiilők Madrid aluli e lü z tén , ismét tunya munkát- 
lanságban pihenésnek adandja magát. Most egy ügyes bátor főpa
rancsnokot a’ spanyol alkotmányos sergeknek , ’s tiszteket, kik 
rendeletéit buzgón teljesítik , ’s vége a’ zendülésnek. —  A’ bayon
nei őrseregben sept. 23ikán ismét zendülés ütött ki a’ folyvást ta r
tó nyomasztó zsoldhiány m iatt, minek következtében a’ 4ikkönnyű 
ezred ’s tiradorok egy részét elbocsáták. —

Újabb telegraíi sürgönyök szerint Carlos m égmindig folytat
ja futását, ’s üldözőji folyvást gyorsan követik utóhadát. A’ trónkö
vetelő maga Brilmeyaból Trillo felé vonult sept. 20án  ’s E sparte
ro szorgalmasan kisérle őt. A’ sept. 19iki csatában a’ számos halot
ton kívül 2 3 0  foglyot, köztük 1 1 tiszt, ’s öOOnál több az alkotmá
nyosokhoz átpártolt harezost veszíte Carlos.

O’Donnell elbocsátlatását benyújtván , helyette Santa - Cruz 
ezredes nevezteték. —  P ere ira  ezredes , ki 1 4 0 0  főnyi sereggel 
2 0 0  carlosi előtt megfutamult, börtönre viteték ’s haditörvényszék 
elé fog állíttatni. Most már másodszor viselé magát illy gyalázato
sán. —  Hernanit keményen ostromolják a’ carlosiak, ’s Oyarzunt is 
komolyan fenyegetik, melly város-elvesztés igen érzékenyül sújtaná 
az alkotmányos ü g y e t, mivel az által félbenszakadna a’ francziaor- 
szággali összekötletés. —  Azon hirt, miszerint Carlos Madrid el
foglalása után Port Mahont Russziának szándékozik átengedni, ne
vetséges regének hirdeti a’ M. Post.

A N <* L I A.
A’ parliament nov. lö k é n  ülend csakugyan össze , mint 

már említők; jól értesüllek azonban tudni akarják, miszerint ka
rácson előtt semmi nyomos viták nem történendők, hanem csu
pán a’ király halálakor félbenszakadt tárgyak fognak szőnyegre 
kerülni, mi oda látszik m utatni, hogy a’ ministerek e’ köz id ő te 
lőkészületekre szándékoznak használni ’s párthiveik szaporítására az 
alsóház angol tagjai közt. —  A ’ Chester-Courant szerint W estm in
ster ’s Anglesey marq. hgekké fognak neveztetni.

A’ lóversenyek szenvedélyes baráti rendkívüli örömmel je 
lentik a’ királyné azon rendeletét , mellyben Albemarle grófot jö 
vő évre az eghami verseny fölügyelőjévé nev ezi, ’s egyszer
smind szokás szerint 100  guineet rendel azon czélra kifizettetni.

Mig a’ szabadéinál lapok re ttegnek , hogy M elbourne be- 
folyásábul veszíthet, mivel szüntelen a’ királyné körül tartózkodik, 
a’ torysajtó majd megfakad m érgében e’ kitüntetésért, ’s lapokat 
tölt azon roszak elszámitgatásival, mellyek ebbül eredhetnének. „E- 
lőbbi uralkodóink is tisztelék m in istereiket, úgym ond, de azért 
folytonos társalkodóikká még sem tevék őket. E z alkotmány-elle
nes szünetlen együttlét elidegeníti ő fölségét az ország ’s egyház 
intézvényihez ragaszkodóstul, ’s ez magában véve is nagy kár ’s a ’ t.

L ondon, sept. 26hán : Irlandbul különféle érdekes híreket 
kaptunk. Egészben véve, az ország jelenleg sokkal nyugalm asb, 
mint valaha volt, akár mint kürtöl is ellenkezőt a’ Times ’s valamennyi 
czimborája. A’ nyugtalankodó Sligo m egyében csakugyan határzott 
rendszabályokhoz nyúlt a’ kormány a’ törvény méltósága főntartására. 
A ’ halálosan elkinzott protestánsok egy ike, kit a’ pártlapok alkal
masint nagyobb hatás végett, mert két halott élénkebb sajnot g e r
jeszt, mint egy, szinte megholtnak hirdetének , nem csak életben 
van m ég, hanem több személyt m eg is neveze, kik őt ’s társát el
fogván , mindkettejöket annyira kínozák, hogy az utóbbi csakugyan 
bele is holt. Többi k ö z t, az orangista lapok nem kis öröm ére, az 
éleiben m aradott, egy Spleman nevű kathol. papot is neveze, mint 
ezinkost a’ kínzásokban , későbbi vallomásiban mindazáltal annyira 
ellenmonda önmagának, hogy most már egész állítása igen kétséges. 
Egyébiránt kifogás nélküli tanuk bizonyítják, miszerint egy más pap, 
kinek, mint lá tsz ik , Spleman segéde, nemcsak orvosi segélyt nyúj
tott az’ elfogottnak, hanem két rendőrszolgát is külde megszabadí
tá sá ra , ’s utóbb sebészt saját lován ; Spleman pedig kiséré őt ’s e- 
zé rt egy póriul szidalmakkal halmoztaték el. E z tehát teljesen meg- 
czáfolja a’ kátholicusok hirlelt általányos összeesküvését. E ’ vádat 
m ár a’ Standard is két nap óta oda módosítja, hogy ige’1 s°k katho- 
licus hű alattvalója a’ korm ánynak, hogy köztük sok istenfélőt is 
találhatni ’s a’ t . ; de mégis folyvást nógatja a’ Timessal együtt a’ 
protestánsokat: adakozzanak mennél többet a’ szent kincs számára, 
hogy a’ kntholicai többséget meg lehessen dönteni; de hála a’ protestán
sok ép gondolkozásának! bujtogatásik igen silány siikeriiek. \ utóban 
hallgathatnának a’ protestánsok, m ert épen most halljuk, hogy Bun- 
cannonban a’ diámondi csata évnapját örömharangozással ’s a to 
ronyból zászlók lobogtatásival ünneplék. „G yönyörű eszköz a" ka- 
Iholicusok m egtérítésire! kiált föl a’ M. Chronicle, s valóban igaza
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js van. —  Burdett eszelős levele sok szószaporitásra ’s firkára nyúj
tóit alkalmid a’ kir. lovak eladatása ügyeben. -

M altábul, Medea gőzösön érkezett hir szerint, a chole
ra olt mór egészen m egszűnt, Szicíliában  azonban m ég is foly
vást dühöng. —  Legújabb sz. péterván tudósítások hírlik , hogy 
Pozzo di Boro-o gr., noha nem öröm est, de m égis csakugyan el- 
vóllolá ismét a’ britt udvarháli k ö v etség et, ’s nov. lsŐjén kísére
testül Ashburnhamhouseba fog érkezni. —  A ’ galvani sodronyte- 
legraf már megkezdő munkálatát a’ London - Birmingham közli 
vasúton, W hetstone tanító ügyeleté alatt, ’s minden várakozásnak 
tökéletesen megfelel. ,

fr H A N C Z I A O H  S Z A G .
Cendude sept. 24én  jelent meg harmadszor a’ nyomozó.bi- 

ró előtt. A’vallatásnak a’ Plessis les Tournellesben lefoglalt papírok szol
gáltak tárgyul. Azután Berryernél lefoglalt bizonyos iratról vala szó, 
nie Ilynek tartalmában némi vonatkozást véltek találni Genoude B erry 
hgnóhez intézett levelére, mire Genoude azt monda, hogy épen nem 
csudálhatni, ha gondolataik kifejezése ’s kivánatik egym ással m eg
egyeznek, midőn nézeteik ’s érzelmeik ugyanazon elveken épülnek. —  
A égé lévén á’ nyomozásnak, az egész ügy alkalmasint nem  sokára 
megforduland a’ pairkamra előtt.

A’ kamrákat föloszlató kir. rendelet sept. 27én vala m egje
lenendő a’ Moniteurben ; m ost azonban újra elhalasztók azt, hir sze
rint a’ király Compirgnebe utazta miatt, vagy mivel a’ rendelményt 
kisérendő hosszú politikai hilvallási nyilatkozás még nem kész. E ’ nj i- 
latkozványt igen hosszúnak mondják, mit épen nem csodálhatni, 
mert Lajos Fülöp , építési szenvedélye mellett mindig szeretett 
beszélni ’s írni. Az uj kamrával egyszersmind a’ pairtestület egy 
r észe is m egujuland; ugyanis most egyszerre 4 0  pairt nevezend 
n’ király, ’s ezek közül 18czat a’ követkamra tagjaiból. —  Min
den a’ legnagyobb forrongásban var. Mig a’ minisieri lapok bősz 
kifakadásokat röpitnek Thiers ellen, ’s mig támodásaik o k á t’s czélját 
egy minisieri lapban keresik, a’ legitimista párt is mozog, ’s körútra 
bocsátá jelszavát az uj kamrában ülendő párthívei közt. „B oldogsá
gunk, úgymond a’ megjelent röpkeirat, egy hatalomcsapástul függ, 
mellyet Lajbs-Fülöp véghez vinni szándékozik; törekednünk kell 
tehát olly helyzetbe ho?.ni ő t, mellyben elkerülhetlen legyen az őt 
kötelező alaptörvény szembetűnő m egsértése ’s a’ t.

Érdekesb napihireink közé tartozik, hogy Maria hgnő házassága 
oct. 12 re határoztaték, mellyre a’ belgák királya ’s királynéja meg- 
jelenerid. —  Nemours hgrül sem felejtkezék meg a’ király; a’ mór 
háborúból visszatérendésekor egy német hgnő kezéből nyerendi el di
adaláért a’repkényfüzért. Jövendő neje Scliwarzburg-Sondershausen 
Sarolta, F riderika, Am ália, Albertina hgnő lecnd. Több megyei 
főtanácsos a’ kathol. lelkészek díja nagyobbitáfát hozá indítvány
ba, ’s a’ helyett mellékjövedelmeik eltörlesztését javalják. — A ’ 
Constantine ellen munkálandó haderő összesen 15  ezer emberből 
ólland , kik közt 1200  pattantyús G O álgyuval, 1 2 0 0  mérnöktesti 
katonaság, kétezer, szállításokra ügyelő, ’s kétezer lovas.

A’ király sept. 25én  esti G órakor elhagyván st. Cloud kas
té ly t, 11 óra tájban Compiégnebe érk ezék , hol más nap nagy hadi 
fordulatok tétettek.

Toulonbul a’ tengerész ministeriumhoz érkezett sürgöny sze
r in t, n em csak  a’ városban, hanem a’ kikötőben horgonyzó hajókon 
is kiütött a’ cholera. Mint mondják, a’ M arseillebül érkezett 12ik 
sorezred hoz.á oda e’ járványt, melly eddig e’ várost megkíméld.

Alá cd on áld franczia altábornok hosszas fájdalmas betegség 
után Florenczben elhunyt. 1 8 1 4ben Murat király hadministernek ne
vezd őt, később a’ Muraira nézve szerencsétlen történetek után, A usz
triába kisérte jóltevője családját M acdonald, ’s haláláig osztako- 
zék annak számüzetésiben.

B E L G I U M.
A’ katonai vizsgálat ’s lóversenykor sept. 23kán bizonyos 

Jam otle nevű a’ királyt szándékozott megölni. Az Emancipation kö- 
vekezőleg beszéli el a’ tö rtén e te t: llodenbach ezredeshez, a’ király 
sátora közelébe ballagván egy kis term etű em ber, fülébe súgja, hogy 
neki egy pisztolyos ember tűnt szemébe , ki a’ király életére tö re
kednék’s hozzá tevén e z t : „ezredes ur, később meglátom még Ont“ 
hirtelen eltűnt a’ sokaság között. Jam otteot azonban szemmel tarto t
ták, ki azon pillanatban, midőn ő felségüket várók a’ sátorba, melle fe
lé mozgatta kézét ’s egy pisztolágyat tüntetett elő. llodenbach ez re
des Jam otera rohan , ’s többek segítségével lefogy verzi, ki tüstint 
iirüsselbe vitetett. Az e ét igen szívre h .tott, ’s a’ királyt érkeztekor 
fogadó örömzaj nyilványitáa’ nép érzetét;. Jám o tte2 3 — <í4 éves, atyja 
házánál lakott, ki hajdan békebiró volt Hennegauban. A’ pisz
toly két hüvelyknyire volt meg.öltve. —• Lakhelye megkutatásakor 
golyókat találtak egy a’ hollandi királyhoz intézett irattal együ tt, 
mellyben vonzalmát a’ hollandi ’s idegenségét a’ belgák királya iránt 
nyilatkoztatja. Jam otte tegnap a’ kir. ügyvéd parancsára a’ tébolyodtak 
házába k isérte te tt, hogy azon intézet orvosi által megvizsgaltassék. 
—• A’ Lőw entül Tirlemontig vivő vasút beavatásának kedvezett az 
idő. Ez alkalommal nagy lakoma tartatott a’ tanácsház pompásan 
fölékesitett terem ében, hol ellenben a’ király képével, meliy nem
zeti színekkel disze’gő két zászló között függ« , ezen irat olvasta- 
ték ; „Tisztelet Belgiumnak! melly szorgalma ’s vasutat által a’ száraz
föld népei között első helyen áll.“

N É M E T O R S Z Á  G.
Münchenből Írják sept. 28ru l, miképen ott kedvező benyo

mást csinált a kisajátítási jog elfogadása, nem állván ellen Ringseis

úr fenyegetődző szavai, ki még a’ szentirásra is hivatkozott említvén 
,,ne kivárni felebarátod házát“ csakhogy az előhaladásra törekvő 
Bavariát visszatartóztnthassa. 15c csak Í 8  szavazott a’ kisajátítási 
jog, a’ szorgalom’ ’s\ib ig i jóllét ezen szükséges föltétele ellen, ’s a- 
zokközt csupán egy nevezetes név találkozott. Beiminister Oeltingeu- 
W allerstein je len té , hogy a’ vasutak Bajorországban nemcsak töre
dékek lesznek, h nem az ország ítéli részitől az északiig fognak 
terjesztetni. Ez alkalommal előadó .Sehátzler u r , miképen nemcsak 
a' statusnak hanem egyes személyeknek vagy társaságoknak is le
hessen kisajátítási joguk, ha t. i. az egyetemi ezél azt kívánja. M ert a’ 
status nem tehet maga m indent, ’s ha törekvését, melly az egész
nek bóldogitásában áll, egyesek előmozdítják, az illy segéd kezeket 
nein löki el magátul, hanem szívesen elfogadja. Beslelm eyer úr em 
lőé, miképen a’ vasutak mellett is köz a’ panasz, mellyel a’ jelenkor 
haladási eszközeit illetik. Valamint a’ csináltutak ellen azt gördítették 
hajdan, hogy ártanak az állattenyésztésnek, mert kevés lóra leszen 
szükség, ’s a’ fogadósoknak, kik nem nyerekédhetnek többé a’rósz út 
miatt elkésett vendégeken, úgy a’ vasutak ellen is kikelnek a’ szeke- 
rezés baráti, noha mint Anglia ’s Francziaország példáji bizonyi ják, 
a’ vasúlak mellett megállhat a’ portékák szekéren szállittatása is, 
melly vasúinkon sokkal költségesb lenne. Nem kell —  mond végre a’ 
derék szónok —  korunk szorgalmától félm, mintha szegénységet 
hozna. Voltak századok előtt is koldusok, ’s meg vagyok győződve, 
hogy a’ n ép esed és’s munkásság aránya szerint kevesebb szűkölködő 
lesz, mint amaz édes ezéhbe-szorittatás idejében.

Berlini tudósítás szerint a’ cholera dühöng e’ városban, és 
sept. 24 ig közel 2 0 0 0  em bert ragadott el. Ellenben a’ közel le 
vő ’s Berlinnél többnyire magasabban fekvő helységekben még egy 
eset sem fordul elő, ámbár azok lakosai naponként szakadatlanul 
közlekednek a’ berliniekkel. Ugyancsak Berlinből írjak, miképen gya
kori tárgyát teszi a’ magas köri beszélgetésnek w ürtem bergi hg. 
Sándor összekelése Mária hgasszonynyal, Lajos Fülöp leányával. 
Különösen az uralkodó franczia dynastia baráti örvendnek látván La
jo s -F ü lö p  szándéka sikerülését, ki gyerm ekei házassága állal las
sanként kapcsolatba jő majd minden uralkodó házzal.

Götlingábul sept. 25kérül Írják , hogy a’ király Gőitinga a- 
zon polgárinak, kik folyamodást nyújtottak he az Í8 3 id ik i januári- 
usban történt lázadás füinditójinak kegyelem -kérőieg, az esedezésre 
tagadólag nyilatkozott. —  A ’ király Göllinga tanácsához azon vá
ros kulcsai általadtakor imigy szólott: Köszönöm a’ götiingaiak barát
ságos nyilatkozását ’s jó kívánásig mellyekkel vámsukba jöttém kor 
fogadnak, ’s megvallom, kedves érmést tám aszt, most m eg\áltozott 
körülm ények között, mellyeket eddig nem gyaníthattam, n.enni azon 
városba, hol hajdan negyedfél évig töltém vidám ifjú időmet, mire min
dig kellemesen fogok emlékezni vissza, m ert mindenütt szeretettel ’s 
barátsággal fogadtattam. Nem kétlem , jelenleg is azon érzelm ek 
lelkesitik a’ göttingaiakat, a’ mint hogy bennök ugyanazok is mu
tatkoznak. Részem ről azon leszek, hogy a’ város javát előmozdítsam.

A ’ ném et nyelvtudósok a’ természetvizsgálókéhoz hasonló 
egyesületet szándékoznak alkotni. Ezen eszme udv. tanácsos Thiersch 
úrtol szárm azott, ki midőn b. Humboldt Sándor elnöksége alatt ren 
delkező előgyülés tartaték, rendes elnöknek választatott, N ürnberg 
határozatván a’ jövő évi gyűlés helyévé, ö llyan tervekről is é r
tekeztek a’ Göttingában összeserglett tudósok, mellyek szerint 
Plinius és Ptolem aeus a’ term észettudom ány ’s philologia jelen  á l
lásának megfelelőleg kiadatnának.

T Ö R Ö K O R S Z Á  G.
Az Alig. Z. sept. 1 2 rö l közli a’ hatalmas P erlew  hasa el- 

bocsáttatását, kinek helyébe belministernek Akif efendi neveztetett ki. 
E z egy most a’ legfontosb események közül az ozmán birodalom 
ban. P erlew  efendi meghittje vala Ponsonby lordnak. Tudnivaló, hogy 
Akif efendi a’ churchilli pör alkalmakor vádoltatott el az angol kö
vet által ’s annak következtében veszté el hivatalát.

Konstantinápolybul sept. 1 3kárul Írják, hogy P erlew  hasa hi- 
vatalátul megfosztatván Rrinápolyba fog száműzetni, Akif efendi pe
dig, ki a’ churchilli pör alkalmakor kitétetett, vissza léptetvén előbbi 
tisztségébe nagyon levert állapotban van. E ’ történeten igen m egin
dult Ponsonby lord, kinek hatalmas eszközlése okozá mini tudjuk, 
az újra kedvenczczé lett Akif efendi buktát, ’s ezen  tárgy angolér
dekű. — A’ török hájóseregrül annyit tudhatni, hogy sok csavargás 
után csakugyan Tunisba szándékozik, de Tunis partjához aligha kö
zelit, mivel annak kikötőjében, az ú tit a’ kapudanbas?. előtt elzá
randó franczia hajók állanak. E ’ tudósítást i!t érzékenyen vették. 
Sokáig tanácskozott a’ díván; de, mint Iáiszik, eddig nincs elfuva
rozva, mi lépést teend.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Görögországból igy írnak : Elkezdetvén az ausztriai vitor

lás hajók által ném etországgali közlekedésünk, bizton hiszszük, hogy 
onnan minden hónap 10 és 2 3 kán vehetünk tudósítást, midőn a’ 
m últ té len , 3 0  sőt 4 0  napig sem értesittethettünk. —  Sepl. 8 kán 
villám sebességgel terjedt el azon h ir , hogy W illy asszony a’ ki
rályné főudvarmesternéje elbocsáttaték. U gyanaznapról írják, hogy 
az ifjú király bizodalma görögéihez határtalan. Az aeginai katona- 
iskola általszállílatott; ez á lta la ’ Pyraeus sokat fog nyerni élénksé
gében. —  A’ Courier panaszkodik egy terjedelm es c/ikkben, mi- 
képen némelly itteni hírlapok kiváltképen az Elpis és Minerva nem 
telen irányzatból különösen a’ külföldön élő görögöket felszólítják, 
hogy óvakodjanak azok előadása szerint ítél i m eg hazájuk állapot
át. Így tegnap esti öt órakor minisieri elnök líudhardt clbuesáttatá



íróban 1 5 ,0 0 0 , Alabamában 2 0 0 0 , Mississippiben 5 0 0 0 . Ennélfog
va e’ statusokban mindössze 1 5 7 ,0 0 0  német tál állatik, ’s Mek mind
nyájan csak két három év óta költöztek Amerikába. —

e l e g y  h í r .
A* Globe szerint, az angol sajtó állapotja nem igen kedvező 

Chinában. Ugyani* a’ három angol lap szerkesztójit szünetlen zár
va tartják a’ mennyei ország fővárosában ’» ha néha csakugyan 
atccára bocsátják ókét, ritkán térhetnek ütleg nélkül lakjokKa vissza 
szegények ; vagyonukért pedig senki sem áU jót, ’» e ’ fölött még 
életük is folyvásti veszélyben forog, legkimélóbb czimzetük az üt
ésén ez: „Idegen ördög!“ —

Már a’ perziai kormány is ad ki statuslapot, melly kóré 
edzve jelenik meg hónaponkénti füzetekben Teheránban. Homlok
zatán czim helyett Perzia czimerét viseli. Külföldi politikát nem igen 
közöl, mert a' czukorgyártást, kórházalapitást ’st. eff. annak nem ne
vezhetni. Első számában egész Németországról csak annyit tud- 
mondani, hogy egy asszony egyszerre négy egészséges gyerm e
ket szült.

A’ kurgok Mangaloreban (Indiában) sok kegyetlenséget 
vittek végh ez; a! városi azonban el nem foglalhatók, noha 3 0  ezer
nyi sereggel ostromiák azt. —  India nyugati tartományiban a’ thu- 
gokkal rokon uj gyilkos felekezet űzi vérengző dulásit. Ezek csa- 
patonkint kóborolnak szerte ’s többnyire kalauzok gyanánt szolgál- 
nak az utasoknak, kiknek étkeit megmérgezik, ’s a’ megholtakat 
még előbb késeikkel összedöfösik, azután pedig kirabolják.

Korion G. C. jelenti a’ Timesban, hogy miután neje tóle el
vált, (a’ Melbourne 1. elleni házasságtörési pörrül ’s mint irónó hi
res Norton Sarah), adósságait fizetni többé nem fogja.

Leeds város bírája ’s tanácsa nein rég  meghagyó a’ helybeli 
rendőrségnek, hogy esti 10  óra után minden az utczán egyedül mu
tatkozó némbert börtönbe vitessen. A’ helyes parancs következtében 
m ár első este 7 0  ném ber került fogságra. Másnap azonban mind
nyájukat szabadon kelle bocsátani, m inthogy a’ vallatás semmit sem  
bizonyithata ellenük.

Olvasóink talán nem érdek nélkül fogadandják az utánnyomás! 
kérdés diplomatikai helyzetérül Francziaországban e’ rövid tudósí
tást, mellyet hiteles kutfőkbül merítettünk. A’ külminister parancsára 
e’ tárgyról valamennyi németországi fejdelem közlést kapott, mel
lyet minden kormány meleg részvéttel fogada, tetszését nyilványit- 
ván azon bölcs szabadelmüség szelleme irán t, melly a’ franczia 
kormány minden határzatát kitünteti, ’s a’ tudományosság örvendhet 
ez egyhangú hízelgésnek, m ellyel ennyi hatalmasság a’ literatúrai 
tulajdont valamennyi európai nem zet egyik legnagyobb ’s leghatal- 
masb érdekének nyilatkoztató. A ’ franczia kormány közvetlen hasz
nálatul fölállított alapelvei ’s Villemain előterjesztett rendszabály! 
iránt a’ ném et szövetség kormányai, egyet kivevén, eddig tökéletes 
megnyugvásukat ny ilványiták. E z már most kötelességül teszi, hogy,, 
több is történjék. Hessen nhgség első ’s egyedül ajánlkozék a’ ja 
vaslóit rendszabályok munkálatba léptetésire, késznek nyilatkozván 
Villemain föltétei szerin t, Fnancziaországgal a’ v iszo n o sság  iránt 
alkuba bocsátkozni. E ’ nhgségben már 1830ban  eltiltók az utánnyo
m ást, melly tilalom következtében nincs is határiban franczia köny
veket nyomó sajtó. Azonban minden vigyázat daczára számtalan bé- 
csem pezett franczia munka kering a’ tartományban egyéb országoki 
utánnyomó műhelyekből, mi nyilván bizonyítja hathatósb’s részletesb 
tilalmazó rendszabályok szükségét. Az elv á ll ; törvény van ; csupán 
arra van tehát már most szükség, hogy ezekhez a’ franczia kormány 
eszméinek megfelelő rendelet járuljon. A’ többi kormánytól fölho
zo tt, egyébiránt igen alapos m entség, mellynél fogvást a’ franczia- 
országgali végrendelkezést halasztgatják , abban áll, hogy a’ frank
furti ném et szövetséggyülés épen e’ pillanatban foglalatoskodik egy 
alapterv vázlatával, melly valamennyi szövetséges tartományban hat
hatósan biztositandja az írói tulajdont. Ezen, Rrussziától benyújtott, 
terv-vázlat érdekes vitákra nyújtott alkalmat, ’s minden részletet, min
den vitályos e se te t, szóval mindent magában foglal, mi az írói tu 
lajdon nagy kérdésire alkalmazható. A’ német szövetséggyülés csak 
Ném etország literatúrai tulajdonával foglalatoskodik ugyan; de kön
nyen átlátható , hogy , mivel a’ kérdés Francziaországban is ugyan
az , ha tehát a’ szövetséggyüléstől szentesítendő alapelvek , mint 
kétkedni nem lehet, az Írói tulajdon javára nyilatkoznának, semmi 
komoly nehézség nem gátlandja a’ szövetséggyülést, Francziaorszóg- 
gal ugyanazon viszonyba helyezkedni, melly a’német tartományok
ban ünnepileg létesült. Tehát csak akkor, miután P russzia elóter- 
jesztvényiról már határzand a’ szövetséggyülés, foghat föltűnni ked
vező pillantás: a’német tartományok részérül ismét benyújtani Franczia- 
orszóg javaslatit, ’s arra bírni a’ szövetséggyülést, hogy a’ tanács
kozásiból létesitett hasznos törvényt, Francziaországgal egyérfelmü- 
leg alakítandó vizon^ossági törvénynyel kiegészítse, mit a’ franczia 
kamrák m egelőző buzgalommal fogadandnak.
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3  pCtcs 78 3/4 ; 2 1 / 2  pCl.es 59 3/ 4 ; bankókul. 66 í / 6  > csasz. arairya- 
gio 4 pCles.
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sát kürtőié az Elpis, azonban e’ hírnek a’ Courier ellenmond, állítván 
hegy 1 célú id! ur heiyujtotta ugyan a’ királynak elbocsáttatását, 

azonban az ő felségétől, ki annak igen nyájas és hízelgő kifejezé
sekben válaszolt, nem fogadtaték el. E ’ szerint Rudhardt úr hiva
talában meg fog maradni.

Azon levél, mellyet görögországi angol követ görög minister 
Rudhardt úrnak Usiglio elüzetése miatt i r t , tüzes vitára nyújtott al
kalmat a’ Chronicle és Jour, des Débats között. Az utóbbi lap köz- 
lötte először a’ levelet, ’s azt különösen hangzónak tekinti. A’ Chro
nicle viszont boszankodik a’ Journ des Débats ítéletén, ’s nyilván ki
mondja, hogy a’ levélnek nem egyenes úton hanem Oroszország ’s 
az absclutismus olly barátjátul kelle a’ franczia , különben is félmi- 
nisteri lap szerkesztőjéhez jutnia, ki a’ világgal felbomlott barátságot 
akarna elhitetni Anglia és Ausztria között. De ezen egyenetlenség
nek —  foly tatja a’ M. Chronicle ■— semmi nyoma; sőt inkább Görög
ország és napkelet ügyében Angliának, Francziaországnak, és Ausz
triának ugyanazon nézetektől kell vezéreltetniük. De csakugyan Gö
rögország minden igaz barátjának fájlalnia kell az ottani bajor inkább 
mint görögszellemű ’s a’ nemzetnek nem egészen tetsző kormány
zati rendszert. Az is nehezen esik a’ M. Chroniclenek, hogy azem - 
litett franczia lap, a’ spanyolországi ’s portugáli egyenetlenséget an
gol befolyásbul származtatja. A ’ jour. des Débats azt viszonozza, 
hogy ö az egész dologban részrehajlatlan tudósitó szerepét kívánta 
megtartani, s nem oka, ha ama’ különös levelet egy okos ember sem 
hagy ta helyben. Oroszországhoz ’s az absolutismushoz ragaszkodó
nak mennyire nem tartathatík a’ jour. des Débats, bizonyítja csak 
az is, hogy kevés napok előtt igaztalanságról vádolták Oroszország 
iránt. Neki nem volt szüksége az absolutismus valamellyik barátjátul 
tudni meg a’ levél tartalm át, m ert maga állítja a’ M. Chroniclenek 
görögországi levelezője, hogy a’ diplomatiai titkok nem maradnak 
ottan titokban, ’s Münchenben szintúgy megtudhatni azokat, mint 
Londonban, a‘ nélkül hogy zsarnoksághoz kellene ragaszkodni. A’ 
vádat, mintha visszavonást igyekeznék támasztani, meg akarván czáfol- 
ni a’ Jour. des D ébats, a’ M. Chronicle görögországi levelezőjének 
tulajdon szavaira hivatkozik, mellyekben többek közt m ondatott: 
hogyha csak egy nap is erő re  kaphattak volna a’ to ry k , G örögor
szágot ausztriai seregek  foglalák vala el. Ha továbbá —  folytatja a’ 
Jour. des Débats —  m eg van is jelenleg arrul győződve a’ M. Chro
nicle, hogy A usztriának, Angliának és Francziaországnak, G örög
ország és Napkelet ügyében ugyanazon nézetektől kell vezéreltet
niük, legalább még tíz nap előtt nem volt azon m eggyőz 'désű , mint 
ez leveleiből ’s a’ görög követ irományibul kitetszik. Végre köve- 
kező nézetben nyilatkozik a’ Jour. des Débats ezen tárgy iránt, mit- 
egynek tart az európai politika legfontosb kérdései közül. Franczia - 
ország eleitől fogva segítette napkeleten a’ magokat kiszabadítni ’s 
alkotmányositni törekvő népeket, ’s ha egyéb hatalmasságok, vagy 
kereskedési érdektől igazgattatva, vagy intézeteik szelleminél fogva 
inkább haszonlesbül cselekedtek, igyekezett az egyensúlyt fentar- 
tani. Az angol és orosz diplomatia közti vita többé nem titok , ’s a’ 
hév, mellyel némellyek majd egyik majd másik rendszerhez ragasz
kodtak, sokszor olly tulságra vitte őket, melly nem nekik, hanem 
ellenfeleiknek használt. íg y  a’ gr. Capo d’ Istriashoz ragaszkodók’ 
szerfölötti buzgalma ellenfeleiknek volt hasznukra; m ég ma is könnyen 
veszélyeztethetik a’ görög thrón függetlensége azok gondolatlan h e 
veskedése által, kik azt annyira igyeke. n k ótalmazni. Ez rnindazáltal 
nem akadályozza megismerni az angol diplomaták legnagyobb része 
érdem ét, különösen Granville lordét, ki sokat teli Anglia és Fran- 
cziaország közötti azon szövetség alapulására, mi által biztosítva van 
a’ világ nyugalma. Senki sem viseltetik nagyobb tisztelettel Grey 
lord az angol reform alapitója iránt, mint a’ doctrinairek, senki sem 
kívánja inkább mint ők ismét az ö kezében látni az angolkormányt. 
Ezen Grey nevezte ki Lyonst, ’s olly követ (Dawkins) visszahivatása 
előzte meg kineveztetését, ki sokféle panaszra nyujta okot a’ g ö 
rögkormánynak. Úgy nézték akkor az ó visszahivatását mint m egis
m erését Anglia részérül az idegen statusok függetlensége alaptör
vényének , ámbár azon függetlenség mellett az anyagi erővel nem 
bíró Görögországra nézve, csak az egyetem i jog tekintete szólhatott. 

A M E R I K A .
Curacaból jun. 3 ról ezt Írják: Mint tudva v a n ,  a’ columbi

ai vagy is inkább először a’ venezuelai congressus 1821 ben vala
mennyi zárdát (klastroinot) e ltö rlö tt, mellyekben nyolcz szerze tes
nél kevesebb lakott. E ’ végzeményt Rolivar 1829ben  e ltö rlé , ’s 
két zárdát ismét helyreállított. Most a’ venezuelai congressus az 1 8 2 1  
ki törvényt megu jí tá ’s mind a’két említett zárdát ismét eltörlé. Az 
eltörlött zárdák javai ’s jövedelmei, valamint a’ térítő intézeteké ’* 
egyéb egyházi alapítványoké is a’ nyilványos oktatásra szánaltak, ’s 
e ’ végre a’ nemzeti collegium Maracaiboban a’ zárda-épületben m ár 
föl is állíttatott. Azon szerzi lesek, kik betegek vagy korosbak, hogy 
sem élelmüket magok szerezhetnék meg magoknak, 3 0 0  dollárdijt 
kapnak évenkint. —

A’ „kiköltöztek baráti társasága“ számítása szerint, a’ m ég 
polgárjoggal föl nem ruházott német népség száma az egyesült sta
tusokban következőleg áll: R ittsburg vidékén 2 5 ,0 0 0 ,  W heeling 
vidékén Virginiában 1 0 ,0 0 0 , Ohio statusban 4 0 ,0 0 0 ,  kik közül 10 
ezeren  Cincinnatiban laknak; Indianában 2 0 ,0 0 0 , Kentuckyban 15 
e z e r , kik közül 5 — 6 0 0 0  Louisvilleben, Missouriban 3 0 ,0 0 0 , 
kik közül 6. —  7 0 0 0  St Louisban, Tennesseeben 5 0 0 0 , Louisía-
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F O G L A L A T :  Magyar és  Erdélyország (kinevezések és előléptetések; János fhg kitüntetése az orosz czár által; gőzliajúzás előmozdítása Récs és Linez közt; lia- 
kony-szombathelyi hírek ’s gazd. tud.; budai szüret; Gombos Imre Heves megyei l'őispánhelyettessé iktatása; pesti balomás jul. aug. és septeniberben ; a’ m. 
nemzeti Akadémia VIII. nagygyűlése ; kam. tu d .’s a’ t) Portugália (a’ trónkövetelők igényei.) Spanyolország (ministerek feleletre húzása ’s Quiroga elleni vád a’ 
cortcsbcn; uj coites-válosztás; a’ trónkövetelő tervei ’s Ó-Caslilia sorsa; hadi hírek; ’s a’ t.) Anglia (lordmayor-ünnep iránti vita; Gosford gr. levele az 
alsócanadai als házhoz; ’s a’ t.) Francziaország (Walsh ’s IVettement ismét a’ nyomozó biró előtt; uj pairek; a’ kormány pántolódása Thiers ellen , ’s po
litikainézetek a’ közelgő válosztásokrul; ’« a’ t.) Lengyelország (az uj törvénykönyv megérkezte.) Németország (a’ hannoverai alaptörvény ügye, német tudósak 
vitézei a’ becsületrendnek ; ’s a’ l.) Görög- O rosz-’s Törökország. Amerika. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás. Lotto.

M A G Y A R -  és E l t D É L  Y O R S Z Á  O.
0  cs. fölsőbe f. h. 2iki kéziratában, modenai Ferencz kir. 

fhg- másodszülött fiát Ferdinand kir. fhg-et, az atyja nevét viselő 2. sz. 
vasas ezred parancsnokává mélióztatoU nevezni.

0  cs. k. ’s ap. félség-e a’ szepesi káptalannál Marczinko J ó 
zsef székesegyh. főesperest őrkanonokká, Nemessányi Gáspárt szó« 
kesegyházi, Biaczovszky Domokost árvái ’sDulovics Jakabot liptai 
főesperesekké, Reviczky József árvamegyei r. jegyzőt pedig a’ du- 
náninneni kerül, tábla birájává nevezni méltóztatott. Hírnök.

Fels, arunk f. észt. máj. 5én Domin Imre nyugalmazott a- 
kademiai tanítót Zágráb megyében keb/esült Petrusevics jószággal 
díjmentesen megajándékozni kegyeskedvéi', az érintett adományos 
oktató mint már említők sept. 2 5 , 2 6  és 27kén iktattatott szokott 
szertartásokkal jószágába (jrsich György gr. cs. aranykulcsos mint 
kir. ember által Mihalics József prépost és zágrábi kanonok mint 
káptalani bizonyság és számos vendég jelenlétében.

Pótlék a’ zalai uj tisztikarhoz : főjegyző Tuboly Mihály ; al 
első: Zob János; 2dik Novák F eren cz ; főadószedő: Koppány F e 
rencz; főszámvevó: Jakabfy Gergely ; segéd számvevő : Nagy Sán
dor; levéltárnok: Háry Farkas; főorvosok: Fleischhakker József 
és Stámborszky Jakab; földmérő iső : Tóth Sándor; 2dik Csepely 
Jó zse f; főhadnagy : Rertalan Vincze; várnagy: Farkas János. E ger- 
szegi járásban aladószedő : Szigelhy István; esküttek : Nagy Imre, 
Baranyay Pál és Horváth Ferencz; kapornakiban *3dik alszbiró: Bes- 
senyey Barnabás; aladószedő: Thassy Gábor; esküttek: Koltay La
jo s , lvámán Ferencz ’s Thassy L ajos; —  lövőiben aladószedő : Sós 
József, esküitek: Simon János, Király István ’s Baka J á n o s ;— m u
raköziben aladószedő: Barics János; esküttek: Oszterhueber Iíázm ér, 
Gramasics Jstván ’s Csárics Ferencz; —  szántóiban aladószedő: 
Töreky Ján o s : esküttek: Salamon Ján o s, Töreky József ’s Laskóy 
K á ro ly ;—  tapolezaiban füredi biztos szolgabirói ranggal: Marko- 
vics Gusztáv; aladószedő: Somody Mózes.

B a k o n  y - S z o m b a t h e l y ,  sept. 8kán : Folytonos jó időnk 
daczára is hátra vagyunk a’ mezei munkában rs egyéb dolgainkban , 
mit az eL ésett aratás következiéhen korábban nem végezhetőnk. Sző
lőnk m ég mondhatni egészen éretlen, alig alig lelhetni bennük, dél
szaki völgyeletekben édeske böngé J(csillingel). Kukoriczáinkat na
gyobb részint f. h. elején kezdettük töretni, ’s jobbadán már szá
rát is le- és betakarítottuk; fáradozásainkat nem legdúsabban látjuk 
jutalm azva; kipótolja mindazáltal ezt a’ már megkezdett burgonya
szü re t, melly vermeinket nem csak megtölti, hanem talán újakat is 
kénytelenitend ásni. Szántás-vetésünk gyorsan halad, mit kedvező 
időnk, ’s a’ föld porhanyusága is nagyon elősegít; hellyel közzel 
már gyönyörűen zöldéi a ’mező. Barmaink egészségesek ’s mi több 
kövérek. M ég minden legelőnkön bőségben a’ fű sőt untig elég táp
lálékot nyújtanak m ég tarlaink is, mellyek az idén olly buja nö- 
vényzetüek voltak , hogy többnyire mind meg lehetett volna kaszál
ni ’s a’ legjobb takarmányt gyűjteni rajtok , mit azonban mi, kik a’ 
jövendörül ritkán szoktunk gondoskodni, ’s mihelyt nem szűkölkö
dünk, azonnal felejtjük a’ takarékosságot, ez úital nem cseleked ünk; 
m ert hisz annyi anyaszénánk és sarjunk term ett, hogy akár minden 
marhánkat gőböllyé hizlaljuk! Így  bátran nézhetünk az éjenkint hideg
gel köszönthető őszi napok elibe, m ert a’ teleltetés legkisebbet sem ag- 
gódtat bennünket.

Az orosz czár, János cs. kir. főherczegségét az orosz g rá
nátos ásász test fejévé nevezte k i, a’ mérnök sereg közzé számí
tással. —

0  cs. kir. fölsége minden a’ közjót szivén hordozó nem cse
kély  öröm ére rendelni méltóztatott, hogy a’ Becs és Stein melletti 
Duna - hidak, mellyek magasb vízálláskor a’ gőzhajók haladását gá- 
tolák , a’ f. kincstár költségein úgy igazittassanak m e g , miszerint 
bárminő vízálláskor is keresztül haladhassanak egyik ívok alatt a’gő
zösek, E ’ szerint tehát a’ Bécs-Linz közti rendszeres gőzhajózás e- 
gyik fő akadálya el van hárítva,’s csupán még a’Duna szabályozás hiány
zik az örvény ’s nérnelly egyéb helyek körül; mellyhez azonban 
m ár megtétettek a’ szükséges előkészületek. E ’ közben „M aria A n
na“ néhány sétahajózást tön Bécs körül, mi az intézetnek pénzt, a’ 
kapitánynak pedig szükséges tapasztalást szerze Dunánk azon ré 
szeiben. —

Pesti szóleinkben most szednek, budai hegyeinken pedig f. h. 
16knn kezdik meg a’ szüretet : de igen kevés reménynyel. Több 
szőlősgazda panaszkodik, hogy a’ drága napszám és szűk termés 
miatt 3 0  váltó forintba is kerülend rósz borának akaja, mellyel 
majd 6 —  7 forinton leend kénytelen eladni.

E g e r ,  oct. lOkén : E ’ f. oct. 8 dikának délestén jőve E- 
gerbe a’ m egye’ és város’ tisztelkedései közben Heves-Szolnok m e

gyének imént kinevezett főispáni helytartója inéltós. gombosfalvi 
G o m b o s  I m r e ,  m agyar kir. kanczelláriai elő terjesztő , udv. taná
csos, J kulcsos, ’s m. tud. társasági t. tag. Következett napon a’ K a
rok’ és IIRdek ’s külmegyei küldöttek’ nagy számának jelenlétében je 
les csinu velős beszéddel nyilá-meg az iktatási gyűlést, és sokszor
zott hangos éltetések között szokolt szerrel foglalá-el helytartói szé
két, ’s több lelkes beszéd után a’ tisztelt helytartó a’ tisztujítás’ határ
idejét következő nov. Okára tűzle-ki, ’s majd táblabirákat neveze’s kö
zöttük V ö r ö s m a r t y ,  T h a i s z ’s több írónkat is. A’ népes gyűlést 
a’ helytartó úrnak 3 2 3 . szem élyre készült fényes lakomája követé a* 
lyceum’ három teremében. Városunk a’ helytartó ú r’ bejövete’napján 
ki lön világítva, ’s más napon a’ díszes polgári ünnepet az esős idő’ 
daczára is a’ casino’ terem ében csinos tánczmulatság’ végzé, mellyet 
a’ helytartó ’s helytartóné is óhajtott megjelenésükkel böesösbítének.

G y a p j u v á s á r :  Frankfurtból oct. 4ről Írják, hogy az oltani 
gyapjuvásárra uj gyapjút igen keveset vittek, a’ kész mennyiséget 
mintegy 4 5 0 0 — 5 0 0 0  kötegre (Ballen) tehetni , miből körülbelül 
2 0 0 0  köteg adatott el összeleg; a’ fővev ők verviersiek ’s aacheniek vol
tak , egyéb tartományokbul kevés jö tt, névszerint francziák nem. 
Az ár nem felelt meg a’ gyapjúnak. Minthogy mindenki régi rak
tárát iparkodott kiüritni, régi gyapját kevesbért is adta; de az újat 
sem vették ám illő áron. A ’ középfülöm, jó egynyirelű 1 2 0 — 1 4 0  
forin tos, csekély mennyiségű volt, az igenfinom válogatott gyapjú 
is hiányzott; a’ középfinom bul, ha jól osztályozva, ’s nem olly 
kis rakománykban lett volna, legalább mintegy 5 0 0  köteggel több kelt 
vala el. A’ rég i, válogatott, közép finomságú jó gyapjú, következő 
áron költ: Prima 1 3 0 — 1 4 0  fr.; secunda: 1 1 5 — 120 fr., tertia:
9 5 __HK) fr. A’ közönséges gyapjút jó áron vették , 5 6 — 65
fr., korcsgyapjút 7 0 — 8 0 ;  prima erdélyi gyapjú egészen hiány
zo tt, ’s prima oláhországi csak kis mennyiségben találtatott, mi 
6 0 — 6 2  forinton mind elkölt; a’ secunda, minden hiányzata m el
lett is a’ prímának, nehezen fog 5 2 — 53  forinton eladathatni. M int
hogy a’ príma erdély- és oláhországit nagyon keresik , azokat az 
újabb szállíttaláskor a’ bécsi árokhoz szabva följebb tarthatni. Cse
kély kétnyiretű közönséges cseh bárány- és szinte cseh jó téli- és 
nyárigyapjú 7 0 — 75 forinton költ. A’ gyapjúposztókban, ’s áltál
ján gyapjúkészitményekben jó volt vásárunk, minélfogva főleg az 
uj gyapjúnak általában jobb ára leend. Szinte Frankfurtból October 
3 kán írják, hogy franezia vevők érkezvén, azok a’ finomabb gyap
jút jócskán fogyasztják. A’lipcsei vásárról igen kedvezők a’ tudósítások,
’s az egészből kiviláglik, hogy a* kereskedési viszonyok élénkülnek.

A’ legközelebb múlt évnegyedben összesen 8 5 3  em ber halt 
m eg P esten ; ugyanis júliusban 2 9 1 , augustusban 3 0 0 , september- 
ben 2 5 3 . Ezek közt kettő 94 , egy 92, egy 86  ’s kettő 8 3  esztendős. 
Legnagyobb halomás tehát augusztusban volt, midőn legforróbb 
napjaink voltak, mellyek főleg itt fővárasunkban veszélyesek, mivel 
szükségessé teszik a’ könnyen öltözködést, mit V  rögtön bekövet
kezni szokott légvállozat ’s többnyire hűvös esték ritkán hagyni k 
boszulailan. —-

M agyar t i  d >s t á r s a s á g . —  Az academia’ Vilid, nagy gyűlése 
f. évi augustus’ 31 kétől September’ Okéig, nyolez ülésben végezte el 
szokott esztendei foglalatosságait; név szerint: saját munkái ’s gyűjte
ményei, valamint idegen, nyomtatás végett beküldött kéziratok— . ügy 
nyelvbeli régiségek gyűjtése iránti gondoskodását, a’ jutalmak’ elitélését 
’s újak’ kitűzését, uj tagok választását ’s több rendbeli belső dolgai’ el
intézését. Azokon kívül, mik alulirtnak, a’ köz ülésben olvastatott, ’s 
nyilványos lapokban is megjelent hivatalos előadásában foglaltatnak, ez 
úítal még a’ következők tétetnek köz hírré:

í. A’ társaság’ mindennemű jutalomtételeire beküldendő p á l y a 
mu n k á k  ügyében illy újabb végzések hozattak : 1) Mind az illető bí
rálók , mind a’ társaság tekintete érdekében , a’ pályamunkák’ kéziratai 
ezentúl, ki nem adatás’ esetében is, a’ társaságnál maradnak, a’ nélkül 
természetesen, hogy a’ szerző, munkája’ sajátsági jogát elvesztené. —
2) -íJV pályamunkák’ idegen kézzel íratása kikötő feltétel lévén, Jia a’ 
jeligés levél’ felbontatása után kitetszenék, hogy a’ munka saját keze’ írá
sa a’ szerzőnek, ez a’ jutalomtól elesik — 3) A’ bírákat akár levél által, 
akár máskép darabjáról értesíteni tilos; ’s ha a’ pecsétes levélkék’ 
felnyitása után mégis kitudódnék a’ levelezés, az illy szerző a’jutalom
tól basonlag elmozdítatik. Egyébiránt a’ netalán értesítendő bírálónak 
kötelessége, történt felszólítatása iránt pecsét alatt a’ kis gyűlésnek be
adni jelenlését,melly a’ jutalom kiosztás’ esetében fel fog nyittatni. — II.
Az I837diki drámai jutalomra érkezendő vígjátékokat megvizsgálandó 
küldöttség’ tagjaiul Fáj András és Schedius Lajos tiszt., Bajza József, 
Kölcsey Ferencz és Vörösmarty Mihály r tagok választattak el. — Hí. 
Éjra meghagyatott folyamatában az 1833 óta, a’ mAgyar repertórium’ 
nevelésére megbízott játékszini választmány; sőt, a’ Pesten megnyílt 
vármegyei színház’ tekintetéből a’ következő academiai évre 400 pó. ff. 
adatott rendelkezése alá; minél fogva szaporodván a választmány’ fog
lalatosságai i s , a’ tagok száma neveltetett. E’ szerint most az említett



mondaná dona Izabella Maria; dona Amelia Parisban születvén, nem 
lehet Portugália királynéja; enyím a’ trón, mint d. Pedro idősb 
testvéréé.“ — „Nem, az nem lehet, kiáltana dona Anna, most Lou
ie marquisnő, nekem fiaim vannak, azokat illeti a’ trón, én első- 
szülöttemnek elfoglalom az országot!“ — A’ republieanus párt pe
dig ezt dcrgené ; „Menjetek, nekünk nem kell király!“ — ’S mi 
lenne szegény hazánkbul ennyi párt közt ? Örvendjünk tehát, hogy 
jogszerű örökösünk szüleiek, ’s reményijük, hogy a’ magyar vér 
hosszú királysort adand Portugáliának. —

S P A S  V L t) R S Z A 0.
A’ sept. 22iki cortesülésben Dia, Campanera ’s Aranga in

dítványt tőnek, azon levelezés előterjesztésére, melly az utóbbi hadfor
dulatok iránt a’ ministerek ’s illető tábornokok közt folyt; ez rövid 
vitázat után el lön fogadva, miután a’ belminister felelni késznek 
nyilatkoztató a’ kormányt, ha a’ cortes vádolni szándékoznék a’ mi- 
nisleriumot, mivel az a’ tartományokból a’ főváros védelmére hivá 
a’ külön helyeken tanyázott sergeket.— Másnap (23ikán) Alcoriza 
vádállapotba kívánta helyeztetni (Juiroga tábornokot, mivel az, os
tromállapotba hirdetvén a’ fővárost, ’s megtiltván a’ sajtónak a’ két 
hadsereg mozdulatról szólhatást, a’ sajtószabadsági törvényt halá
losan megsérté. Az indítványtevő kívánatét biztossághoz utasitá a’ 
cortes. —

Madridban sept. 2 2 é n  kezdék meg az uj cortes-válosztást, 
’s mennyire a’ kezdetbül jósolhatni, az anarchista párt hihetőleg so
kat vesztend. Madrid ugyanis tiz választó kerületre van osztva, ’s 
ezekbül csak egyedül a’ ‘Jik válosztá a’ lázadások hősét, a’ kétsze
resen megbukott ministert, Mend!zabalt, elnökül, Osea terrorista-ve
zért adván melléje titoknokul; a’ többi elnökválosztás pedig mind va
gyonos és mérsékelt gondolkozására esék. Bizonyítványul szolgál
hatnak erre következő nevek: Barrio Aguso (igazságminister lstu- 
riz alatt), Medrano (belminister Martinez de la Rosa alatt), Baylen, 
de la Rosa hgek, Talces marq., Noblejas hg, Purrnonrosti o gr. ’s 
Guendulain gr. — A’ választók igen csekély számmal jelenvén meg, 
az ellenpárt rettegni kezd, ’s mindent elkövet, kormányra juthatá- 
sért, vagy uj Iázadás-támosztásért. — Cadixbul Angliába érkezett hi- 
rek szerint sept. 14rül, Cadix tartomány Isturiz urat jelöltül nevezé 
a’ legközelebb válosztásokra és számos nagy befolyású mérsékpárti 
választó buzog mellette. Isturiz, köztudomás szerint, mint britt kö- 
vetségi hírnök, a’ la granjai zendületkor Parisba menekvék, hol azó
ta folyvást tartózkodik, ’s nem igen hihető, megválosz aiása esetében 
is, onnan visszatérése.—-Az andalusiai főkapi ány hivatalárul lemon- 
da; a’ kormány unszolására azonban ismét fölváilolá azt, miután lOezer 
főnyi védserget igére küldeni a’ kormány, a’ carlosiak hirlett beroha- 
nása ellen e’ tartomány ótalmazására. —'Malagában erős karral intézi 
maga a’ nép a’ kormányt, ’s a’ legközelebb szedett adót a’ váras erő- 
sitvényire fordítá. —

A’ Courier San Sebastianból sept. 1 írül írja, miszerint on
nan követ küldeték Andoainba, a’ foglyok fölcseréltetése iránti alku
dozásra , ellenkező esetben pedig visszatolással fenyegetni a’ car- 
losiakat. A’ vadász századot azonban, e’ követ előtei jesztése daczá
ra, azonnal agyonlövék; midőn a’ szinte bekerített skótok ezt lálák, 
elszánták életüket utolsó csep vérig védni, ’s vitézül harezoltak, 
mig az utolsót is lekonczolák az embertelen carlosiak.

A’ pamplonai ezüst egyházi edények Rayonneba érkezvén, 
azokat a’ spanyol consul azonnal lefoglalá, kormányától nyerendő to
vábbi parancsig; az eladatásukból beveendő pénzt hihetőleg a’ navar- 
rai sergek fizetésire forditandják, leginkább pedig a’szerencsétlen fran- 
cziákéra, kik már 8 hónap óta nem kapának zsoldot, ’s kik erre leg
inkább érdemesek, mert a’ legfényesb Ígéretek sem valának képesek 
őket a’ pamplonai lázadókhoz csatlakozásra bírni. — Az angol se- 
gédcsapat sorsa is igen szomorú, elannyira, hogy 0 ‘Connell tábor
nok az egész csapatot feloszlatván, Madridbul pénzt kért a’ katonák 
Angliába szállithatásukra. —

A’ M. Post határzottan állítja, miszerint a’ trónkövetelő ter
ve ezúttal még nem czéloz Madrid elfoglalására, hanem csupán a’ 
királyné kormányát szándéka minden erejétől megfosztani, ’s Es- 
parterot kelepczébe csalván, alkalmas helyen, hol jó síikért reményi
be!, megtámodni; mi könnyen meg fog történhetni, mert a’most óva
kodva Carlos után nyomuló Esparterot csatára kényszeritendi a’ sza- 
badelmii párt, ’s ha ekkor a’ lázadók csakugyan megtörhetik erejét, 
azonnal vége szakadand a’ madridi polgárság harczi lelkesülnének; 
a’ fővárost pedig könnyen elzárandhatja aztán a’ trónkövetelő, melly 
tartós ostromot bajosan fog kiállhalni, mivel kút vize nincsen, Manza* 
nares folyam pedig ez évszakban egészen ki van száradva. Ez okos
kodásokat nem mondhatni ugyan alaptalanoknak ; de belőlük csak
ugyan mégis bajosan hihetni el, hogy dón Carlos tervszerüleg en
gedi sergeit veretve űzetni, bomladozni, ’s csapatonkint Espartero ’s 
öraa harezosihoz pártolni. A’ királyné e’ két tábornoka folyvást sze
rencsés sükerrel követi a’ lázadók nyomdokit, ’s ha komoly csatá
hoz eddig nem juthata is, igen sok kárt okoz a* trónkövetelő csapa
tban, százankint csipdezvén el utóhadábul a’ katonákat, a' nélkül, 
hogy csak egy embere éltét is koczkáztatnia kellene. Oraa útközben 
szigorun bünteti azon helységeket, mellyek a’ lázadók közeledtükkor 
Vik Carlost kikiáltók,’s minden vétkes előjárót tuszúl magával viszem 
E ’ szerint tehát nem olly hamar közelitendhet ismét a’ lováras felé 
Carlos , mert ereje mindinkább oszlik, emberei pedig naponkint sű
rűbben pártolnak a’ királyné sergeihez. E’ részben örvendhetnek a’ 
jó ügy barátai; de 0  Castilia sorsa nagy mértékben aggasztó. A’kor 
mány ugyanis, Madridért rettegtében, e’ fontos nagy t#r!ományt majd

áll a ti d ó vá 1 a azt má ny’ tagjai; Fáy András t. t., Schedel Ferenc* titok- 
nok, Rajza József, Csató Pál, gróf Deseewfiy Aurél, Döbrentei Gá- 
bor, báró Eötvös József, Jakab István, Róthkrepf Gábor, Szalay 
László és Vörösmarty Mihály r. és 1. tagok. Munkálkodásait a’ választ
mány a’szünnapok alatt is folytatja.— IV. Czuczor Gergely r. t. ’s a’ tár
saság’ eddigi segédjegyzője ’s levéltárnoka, magányos viszonyainál fog
va pesti lakását elhagyván, utóbbi hivataláról lemondott. Sajnálkozva 
munkás tagja’ eltávozta?», fogadta el a’ társaság e’ lemondást; és sept. 
Okén tartott elegyes ülésben helyébe Szalay László h. ügyvédet ’s lev. ta
got választá. — V. A’tagajánlási jegyzékek’felolvastatása után, a’válasz
tandó l e v e l e z ő  t agok’ száma tizre tétetvén, a’ következő tudós ha
zafiak nyertek többségei; Br a s s a i  Sámue l ,  kolozsvári unitar. col- 
legiumbeli professor; F é n y e s  El ek,  h. ügyvéd Pesten; Gaal  Jó
z s e f  m. kir. helylartósági aceessista; . lerne y János ,  h. ügyvéd és 
táblabiró Pesten; K a c s k o v i c s  La j os ,  h. ügyv. ’s a’ gazdasági e- 
gyesfilet’ titoknoka; Ke r e k e s  Ferenc  z,  természettörténet és che
mia’ prof. a’ debreczeni ref. collegiumban; Tanárky  Sándor ,  cs. k. 
őrnagy a’ szentgyörgyi határvidéki ezredben; Vajda Pé t e r  Pesten; 
Vál l as  A j?tál  phil. doctor Pesten; és Z s o l d o s  I g n á c z ,  Vesz
prém vmegyei főjegyző. — VI. A’ társaság’ nyelvrégiségei’ gyűjtemé
nyét, a’ lefolyt academiai évben, azokon kívül, kikről hírlapjainkban ko
ronként említés tétetett, nevelték: Buczy Emil, gr. DessewiTy József, 
Engel Sándor, Gyurikovics György, Kayser József, Makláry Ferencz 
és Szidor Antal; miért nekik az egész közönség előtt a’ társaság’ kö
szöneté fejeztetik ki. — VII. A’ könyvtár e’ nagygyűlés’ folyamata alatt 
a’ következő ajándékokkal szaporodott; 1) Ordódy Tivadartól: Ma
gyarországi? Decretominak sommaya, Veres Balas által magyarázva 
1565. — Z)  Horváth József r. tagtól: a) A’ hideg viz’ munkálatja. b) 
Testi gyermeknevelés, c) Elhalás, d) Az orvos mint házibarát, e) Az 
aranyérről, f) A’ buja-kórság, g) Political philosophiai okoskodás sze
rint való rendes életnek példája. Lőcse 1674. — 3) Kacskovics La
jostól : A’ kisded-ovó egyesület' évkönyve I837re. — 4) Szoboszlai 
Pap Istvántól: a) Diaetai predikácziók. b) Cholerai predikácziók. — 
5) Major Páltól: Virágfüzér a’ sopronyi magyar társaságtól.— 6) Gróf 
Andrásy György: a) Rozsnyai eg}házi töredékek’6dik füzete, b) Az 
utak’ .készítéséről, c) Hollók Imre a’ dézmákról. — 7) Desjardins Ká
rolyiéi: a) Karte v. Europa am Schlüsse der Völkerwanderung, b) Eu
ropa zur zeit Karl des Grossen, c) Europa’s Mittelalter. —- 8) Dr. 
M ease Jakabtól: a) Observations on the penitentiary system, b) Fourth 
annual report of the inspectors of the Caslern state penitentiary of 
Pennsylvania, c) Sixth report, d) Upon comparative anatomy, e) Descri
ption of medals, f) Additions to the articles „Steam Engine“. ’S ez u- 
tóbbiklioz tartozólag felolvastatott a’ szerzőnek némelly a’ gőzönyöket 
érdeklő becses adatokat magában foglaló levele is, mellynek a’ tudo- 
májiytárban kiadatása rendeltetett, a’ könyvek köszönettel vétetvén. — 
Vili. A' kézirattár’ számára kiilde 1) Birkéss Endre többrendbeli régi 
m. leveleket. 2) Guzmics Izidor r. t. Kazinczy Ferencz’ leveleit Kis Já
noshoz szemelve ’s leirva saját kezével. — IX. A’ társaság’szünnapjai ez 
évben sept. 15 kezdődvén, a’ munkálatok november’ 2.0dik tartandó első 
kis gyűlésben fognak ismét folytattatni — Az i g a z g a t ó s á g  sept.’ 4. 
és 9kén tartotta üléseit. Ezekben I. Felolvastatott a’ fens, főhg-ná 
dor-párlfogónak Bitdán febr. 4. 1837 költ k. levele a’ két elnöknek ő 
fölsége által I837re történt megerősitetéséről. II. Följelentettek a’ tár
saság’ pénzalapjának a’múlt évi igazgatósági gyűlés óta lett öregbedé- 
sei, u. m. a) A’ nagyenyedi Casino’ küldeménye: 40 pgő ft. b) Egy név
telené : 15 ft 30 kr. pő p. c) Meyer János londoni szűcsmesteré 50 pgő 
ft. (1) Perlaky Dávidtól 50 példány „Történeti adatok“ czimii iratából.
e) Hrabovszky Dávidtól „Utazási rajzai“ két kötetéből 30 példány ; és
f) Kacséra Lőrincztól „az első utu visszatételről“ szóló értekezéséből 
100 példány— III. A’ régim, nyelvemlékek’gyűjteményének nevelése vé
gett teendő néhány apróbb útra Döbrentei Gábornak, mint a’ társa
ság’ ez ügyben! megbízottjának költség rendeltetett.— IV. Addig is, míg 
a’ társaság’ jövedelmei az akadémiai Teleki-könyvtárnak tökéletes felál
lítását megengednék, a’ sürgetősebb tudományos szükségek’ födözésére, 
a’ Trattner-Eárolyi háznál e’ könyvtár’ nevezetesebb osztályai’ számára 
szállás fogadtatott; hol ezek jövő évi sz. György’ napján túl ideiglenfel 
fognak állitatni. Mikép és mennyiben lesz e’ könyvtár a’ két város’ kö
zönségének is használható, annak idejében köz hirré tétetik. —— V. Lakása* 
változtatásával megszűnvén Czuczor Gergely a’ históriai osztályban 
hel ybe l i  rendestagi kötelességeit folytathatni, a’ vidékiek közé téte
tett által: ezen kívül ugyanez osztályban még egy vidéki — , a’ malhe- 
inatikaiban pedig egy rendeslagi hely’ betöltése ajánltatván a' nagygyű
lés által; az innen e’ helyre fölterjesztett lev. tagok közül, a’ történet- 
írási osztályba rendes tagúi P é c z e l y  J ó z s e f  debreczeni hiszt. prof. 
a’ mathemalikaiban Vál l as  An tál  phil. dr. neveztetett.—VI. Közelít
vén a’ folyó év’ vége, ’s a’ két elnök az alaprajz’ értelmében hivatalu
kat letevén, Í838ra köz-akarattal ismét elválasztattak, ’s e’ választás a’ 
maga útján legfelsőbb megerősitetés végett fölterjesztelett. Pesten, o- 
ctober’ 6án 1837. Dr. S c h e d e l F e r e n c z ,  titoknak.

A’ ín. t. t á r s a s á g n a k  sept. 14 tartott kisgyülésében némelly 
belső dolgok’ elvégzése után még egy szónoki ’s egy drámai munka bo- 
esátatott vizsgálat alá; egy paedagogiai értekezés pedig a’ tudomány
tárban kiadatástól elmozdítatott. A’ könyvtár’ számára Sebestyén Gá
bor ügyvéd e’ gyűjteménynek: „magyar nóták, forlepiánora alkalmaz
tattak Ruzicska Ignácz által“ 14 fogásával — ; a’ kézirattárnak, gr. 
Waldstein János egy, Magyarország’ állapotját a* XVIik században fes- 
lő angol kézirat* másolatával a’ britt museumból — , ’s a’ pénzgyüjte- 
mény’ számára Viczmútb János 12 darab pénzzel kedveskedtek.

Vilkovszky József kassai 30  ad-írnok f. é. sept. &4ikénmeg- 
halálozott. Kam. tud.

P O R T U G Á L I A .
Lissabon, sept. I8án: Jogszerű trónörökös születése rend

kívüli következményű történet vala e’ honra, mellyben olly gyön
ge lábon áll a’ trónöröklés, trónkövetelő pedig annyi terjeszti kar
jait a’ korona után. Első d. Miguel állana elő, ha királynénk örökös 
nélkül halt volna meg; azután d. Pedro másodszülött leánya Janu
árja hgnő Braziliában, ’s hangosan mondaná: „Enyím a’ trón!“ — 
„Nem, felelne d. Pedro özvegye, dona Amelia leányomé a’ trón, 
ínért Januáriam már úgy is a’ brazíliai várakozik.“ •— „Epen nem,
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pgészen ólalom nélkül hagyó, ’a olly főkormányzóra bizá, ki már 
többször kétségtelen jeleit adá gyávaságának s rósz érzelminek ; s 
ez Espinosa. Alig érkezek Valladolidba e for t i , s azonnal eiiilott, 
j*edro Mendez Vigo eddigi kormányzót helyettesítvén m agáért; ki 
azonban, ámbár azelőtt mindent halállal fenyegető, ki a \á io s  föl- 
adatásáról szólni bátor, Madridba s e t e ,  ’s igy a’ magára hagyatott 
várost kardcsapás nélkül elfogl.dá Zariateguy, mint múlt lapjaink kö
rülményesben emliték. -— •

Valladolid visszavételéről a’ carlosiakhi!, következő hivatalos 
tudósítását közlik Carondelet tábornoknak a’ madridi lapok: „Otnap 
óta állék Casa la Reyna m elleit, ’s ma újra fölélesztém (sept. 25én) 
( ’astilia njilványos hősi szellem ét, midőn e’ várasbul (Valladolid) 
Zariateguy pártosit kiüzém , kik szerencséjükben ’s nagy számuk
ban bizakodva, síkra szállottak ellenem, erővel elzárandók előttem 
a’ váras kapuit. Nincsenek szavaim azon rend ’s lelkesült bátorság leírá
sára, mellyel valamennyi harczos segilé kivíni a’ győzelmet. Az el
lenség csak akkor hagyá el a’ harczm ezőt, midőn az már lödve 
vala holtakkal. Olly rövid időben illy iszonyú veszteség majd meg- 
foghulatl n. E ’ pillanatban szállásikra költöznek katonáim.« —

Legújabb hírek szerint, a’ trónkövetelő ismét kisiklott Espar- 
tt*ro kezeiből. Ez t. i. gondolván, hogy Carlos I rillo s Cuenza fe
lé hátráland, azon irányt tüzé ki m agának: azonban a’ trónkövetelő 
sept. 23án Alcolea fele irányzá futását és szerencsésen a’soriai hegy
ségbe menekvck.

A N G L I A .
A’ radical kézműves-egyesület Londonban fölirást határzott 

a’ királynéhoz, ’s Russelltül engedelmet k é r t , azt saját hal biztosa 
által benyújthatni; mire a’ minister azt feleié, hogy ez csak a’ leg
közelebb reggeli udvarláskor történhetik meg, még pedig udvari öl
tözetben megjelenendők által. A’ kézműves egyesület erre oda nyi
latkozók , miszerint ó tiszteli ugyan a’ góth tudatlanság alkotta és 
szokás által szentesített kül illeszkedéseket, mivel azok hiedelmet ’s 
alázatos helyzetet parancsolnak a’ királyné előtt m egjelenéskor; a- 
zonban sem kedve, sen» költsége nincsen magát az udvari divat szo- 
kásihoz illeszteni ’s gyiklesőt ’s parókát czipelni, mi okbul kéri ő 
lordságát: adná át a’ királynénak alkalomadatva a’ fölirást. (Ezt Rus
sell meg is tévé.) A’fölirás vastag ecsettel fösti azon szükséget, erköl
csi romlottságot, mellybe az alsóbb népszabály sülyedt; okát pedig e’ 
nyomornak azon fondorlásokra róják, melly toryk ’s whigek neve
zete alatt a’ h a la d a t egymásután magukhoz ragadák. Az Irlandbau 
okozott Ínség, ’s az ország majd minden kerületében uralkodó sze
génység ’s tudatlanság gyökeres orvoslást sü rg e t; ezt pedig csak olly 
parliament eszközölheti, m e lle t  az ország minden osztálybeli legböl- 
csebb ’s legböcsületesb lakosi v; losztanak. Ne képzelje a’ királyné so 
ha, hogy vvhig-vagy tory ministerség elkerülhetlenül szükséges a’nyu
galom ’s biztosság föntartásra ; olly férfiakat szükség tanácsába hínia, 
kiket azon óhajtás lelkesít.hogy a’ néptömegnek megadván a’jogegyen
lőséget , mindenütt hasznos ism éreteket ’s égáldást terjesszenek. 
Azonban bárminő férfiakbul álljon a’ ministerium , mindenek előtt, 
mint lényeges javító eszközt, olly törvényt alkotlason a’ királyné, 
melly a’ választásjogot az ország valamennyi féríikoru lakosára, ki- 
vevén a’ gonosztett miatt elitélteket ’s tébolyodtakat,egyenlőn terjessze. 
Akkor aztán áldani fogja királynéját a’ néptömeg szózata, karja 
pedig hathatósan védeni belfondorlatok ’s idegen zsarnokság ellen, 
’s a’ Victoria név átmenend az utókorra.’s a’ t.

Nem lévén a’ királynénak magányos titoknoka, annak dol
gait Melbourne által végezteti, ’s ez és Palmerston lord a* hét leg 
nagyobb részét Windsorban töltik. Reggel lovagolnak, este pedig 
esznek ő fölségével, ’s a’ többi időt term észetesen országdolgok- 
ruli vitázaital ’s kormányzási tanítással űzik el.

Sept. 20án. mint sz. Mihály napján, szokás szerint véghez 
ment a’ londoni lordmayor választás. A ’ lordmayor, sherifek, alder- 
menek ’s a’ city egyéb tiszviselőji ünnepélyes menetben st. Law ren
ce sz. egyházba takarodván isteni tiszteleten jelenvoltak; utána pé
pig visszatérlek Guildhallba, hol a’ recorder említvén a’ gyűlés czél- 
j á t , megjegyzé, miszerint az uj lordmayor-válosztás igen kedvező 
pillanatban menend véghez, mivel a’ királyné m egigéré az ünnepi 
lakomát jelenlétével diszesitni, melly hirt kitörő örömmel fogadá 
a’ gyülekezet. E zu tán , lordmayor ’s aldermenek visszavonulván, a’ 
common seregeant fölolvasá azon aldermenek neveit, kik sherif hi
vataluknál fogva válosztási joggal bírnak, ’s jelenté, hogy a’ kéze- 
melés Cowan ’s Wilson részire ü tött kedvezőleg. E ’ két ur nevét 
azonnal az aldermen-törvényszék ebbe terjesztők, melly, negyedó
rányi tanácskozat u tán , Cowan aldermanl választá, mit a’ gy űlés 
örömzajjal fogadott.

Alsó-Carada korm ányzója, Gosford gr. az alsóház fölirlára , 
melly ben a’ sérelmeket orvosoltatni kívánta, ezt válaszolá: „Elnök 
ur , ’s uraim az alsóházban! Azon fölirást, mellyet Önök most be
nyújtónak, késedelem nélkül tudomásul közlendem ő fölségével. 
Kénytelen vagyok mindazáltal mély sajnomat kifejezni azon , hogy 
Önök mindaddig megfosztani szándékoznak a’ hazai törvényhozóság 
jótétitől a’ tartom ányt, mig kö etelésök megadása nem áll hatal
mában a’ végrehajtó kormánynak ; az ország legfőbb hivatalkara pe
dig, mellynek Önök kívántára azokat előterjesztőm, ünnepélyesen nem 
teljesithetőknek nyilványiták azo k at, ’s visszaküldők. Önök önkény- 
lesen főlfüggeszték hivatalos munkálkodásikat, noha felsőbb helyrül 
folyamodásukra azon Ígéretet kapák, hogy valamint a’ végrehajtó, 
úgy a’ törvényhozó tanácsban is javítások fognak történni, ’s e’ tet
tük által az ország állapotját még szomorubbá tevék. Mivel Önök

megtagadók tűlem azon segélyt, (mellyel a' nép képviselőitől az o r
szág sebei enyhitésire várhatni reményltem, kénytelen leszek , mint 
király nénk képviselője egész tőle nyert hatalmamat minden canadai 
alattvalója jó létéért hathatósan használni, legjobb tudom ásom ’s lé- 
lekisméretem szerint.“ Következik az aláírás. —

A’ török követ sept. 29én W indsorba érkezvén, azonnal kü
lön kihallgatáson volt. A’ királyné, eltelvén férje halála után a’ tö r
vényes nyolcz hét, szokás szerint annak sírjál meglátogatni szándé
kozók onnan az uralkodó királynéhoz menendő; azonban kocsira 
léptekor úgy elfogá keblét a’ fájdalom, hogy azonnal szobáiba volt 
kénytelen visszatérni.

Sept. 22ikén az alderman-tanács összegyülsén Londonban, 
a’ községi biztosság azon indítványa került szőnyegre, mi szerint 
a’ lordmayor napi ünnepi lakoma vezérlete a’ lordmayortul és she- 
rifektül elvétetvén , a’ községi tanács biztosságára bízassák. Laurie 
hathatósan szólott, ez ujiló indítvány ellen. A’ most fenálló rend
szer szerint, úgym ond, a’ lordmayor viszi a’ házi-gazdai szerepet 
azon társaságnál, melly nov. Óikén összegy ülend Guildhallban, ’s 
mellynél ez évben a’ királyné is megjelenend ; ha azonban a’ község
tanácsi biztosság indítványa meghallgatást nyer ,  úgy a’ lordmayor 
egy lépcsőn állandna O’Toole áldomás-mesterrel. Minden jövendő 
lordmayor, elődei példáját követve, élvezze hivatala szabaditékit’s 
kitüntetésit, ’s az ő meggyőződése szerint e’ hisafid méltósága nagy 
csökkenést szenvedne, ha a’ lordmayorság e’ legfontosb napja iránt 
tisztkörében valamelly változás történnék. Indítványt tőnek ez ün 
nepi lakomára évenkint 2 1 5 0  font sterlinget ajánlani a’ városi pénz
tárból ’s így a’ lordmayoron és sherifeken fekvő súlyt a’ városra 
gördíteni; de senkinek sincs joga őket e ’ teher alul fölmenteni. A' 
lordmayor-járdalaton (nov. 9ikén a’ lakoma előtt) lehet változtatást 
tenni, ha épen kívánják; de statuskocsijárul nem mondhat le a’ lord
mayor , valamig a’ királyné ’s alsóház elnöke a’ magokérul le nem 
mondanak. Illy külségeket ugyan nevetségeseknek lehetne monda
ni; de valljon v a u é  ollyasmi, mit nem lehetne nevetségessé tenni? 
Ugyan neve séges é csak felényire is a’ lordmayor statuskocsija, 
mint az ügyvédek parókája? —  Laurie okai term ékeny földbe es
tek ; a’ községtanácsi uj ló indítvány pártolás nélkül fölsült. En-e 
Marshall m egjegyzé: mivel a’ királyné nov. Óikén m eglálogandja 
Guildhallt, szükség a’ City statuskardját kijavíttatni, mellybül az u- 
lóbbi díszelgésekkor több gyöngy kihullott. Előmulattalván a’ kard, 
igen szembetűnő volt, a’recorder csípős m egjegyzése szerint, hogy 
véletlenül épen a’ legjobb ’s nagyobb gyöngyök látszottak hiányza- 
ni. Utóbb e ’ tárgy különös küldöttségre bizaték.— „L ee“ gőzösrül 
Hull ’s Hamburg közt a’ levéltáska 3 2 8  levéllel elveszett. Több le 
vél pénzzel ’s váltókkal volt terhelve. A’ tettest mindeddig nem tu- 
dák kézre keríteni. —

H ay te r, a’ királyné föstésze, parancsot kapott oct. elején 
Brightonben megjelenni ’s ő fölségét életnagyságban, teljes diszöl- 
tözetben, mikép t. i. augusztusban a’ parliam ents föloszlatá, lefesteni. 
Hayter legközelebb Windsorban lévén, a’ belga fejdelmet nőstül, 
’s Melbourne lordot is lefös.é. —

Sebastiani tábornok Boulognebul Dowerbe érkezvén, kelle
metlenül m eglepeték, midőn a’ vámtisztek utikocsiját megmotozák, 
noha egyébiránt általányos szokás tisztelni a’ követek pogyászát. A’ 
vámosokat azonban csakugyan nem csalá meg jó orruk, m ert való
ban ezer pár gyermekczipére ’s tetem es mennyiségű csipkére talál
tak, miket a’ követ minden tekintete sem vala képes többé a’ filisz- 
teusok körmelbül kimenteni. —

W aterford marq. néhány nap múlva ismét elhagyandja Lon
dont, ’s Cunnaghmorebe fog utazni, W aterford grófságba. —  A’ 
gyárkerületekbül érkezett legújabb hírek igen megnyugtatók. A’ s e 
lyemáru ’s pamutkereskedés élénken emelkedik. —  Sept. [ tikén 
Londonban, az oltani tud. egyetem  keleti nyelvek tanitója, Rosen úr. 
élte virágában elhunyt. A ’ birminghami nagy muzsika-ünnepet igen 
fényes tánczvigalommal zárák. A ’ hangászkari személy számoslé
tét azon egy körülményből is élénken képzelhetni, hogy 5 6  hegedű 
hangzott b en n e , m ég pedig művészi kezekben. Az egészet Cramer, 
Mori ’s Loder igazgatók. —■

F R A N C Z  I A 0  R S Z  A G.
W alsh ’s Nettement ismét nyomozó biró elibe idéztettek, 

hol újabb szigorú vallatás alá kelle magokat vetniük.
P a ris , oct. Í jé n :  A’ megbukott hires Thiers vigyázatlan 

tettei ’s beszédei minden politikus előtt világossá tevék, miszerint az 
itteni udvar egyenlő rendszeres összeköttetésben áll a’trónkövete ő- 
vel ’s christinoi kormánynyal. Erősen meg vagyunk győződve , 
hogy a’ franczia titkos kabinet legnagyobb részt vön a’ carlosiak 
hirtelen kiindultában a’baszk tartományokbul, épen azon pillanatban, 
midőn martziusban az angol befolyás azon nagy hadmunkálati tervet 
létre hozá, melly a’ trónkövetelőt Xavarrában tönkre teendő vala ; 
meg vágjunk lovábbágyőződve, ’s ezt nem vonhatni kétségbe, hogy 
a’ spanyol egyes cs ?patvezérek Madridban öszpontosult hadikormány
zattól függését , egyedül franczia befolyásnak kell tulajdonítani; 
’s es azon egyetlen m ódot, melly szerint Spanyolország hatható
san szokott munkálni a’ harczm ezőn, egyes különvált csapatokban 
egy czélra törekvőleg, hátráltatja, vagy épen megsemmiti. —  T h i
ers eddig az avatkozási rendszer mellett nyilatkozók, ’s a’ kor
mány mindig kimélé elpártoltát: most azonban, midőn Thiers eg é 
szen a’ doctrinairek ellen fordult ’s ismét visszatért a’ szabadelmü- 
sé g h e z , Girardin lapjában olly undok személyes czikk jelent meg 
ellene, minőre eddig kevés példát mutathat a’ franczia sajtó. A’ sza-



kötelező vagy nem kötelező ere jérő l, részint annak módosittatását 
illető tervek. E ’ szerint a’ kir. elhatározást kis időre reménylhetni.

Drezdából sept. 28ru l je len tik , hogy az országgyűlés nem 
előbb mint az év vége felé oszolhatik el. Drezdában oct. 2kától 7kig. 
a’ német földművelők első gyűlést szándékoztak tartatni —

Berlini levél szerint a’ wosnesenszki táborban 36  lovas ez 
red vala összegyűlve ’s 18  álgyútelepben 1 4 4  darab álgyú feküdt. 
Egyébiránt egy jelenleg déli Oroszországban utazó porosz, épen 
nem olly költői alakban nyilatkozik, mint némellyek, a’ W osnesenszk- 
ben látottakról, ’s a’ sergeket nem állítja olly gyakorlottaknak, ’s erő 
seknek ’s a’ t.

A’ bajor lIRdek a’ virágzó müncheni tud. egyetem et m ég 
virágzóbbá alakitni ügyekeznek. Különösen llingseis fejtegető, m eny
nyire szükséges a’ tudom, egyetemi épület nagynemüségének m eg 
felelő egyetemi testületet állítani föl, mellynek Europa ’s Ném et
ország legjelesb férliai, nem tekintvén hol születtek ’s neveltettek, 
legyenek tagjai, melly az igazat a’ széppel, tudományt a’ művészet
tel egyesitvén európai középpontot alkosson, és sugároztassa széllye 
a’ tudományt, ’s magasult érzést, miként a’ lajoscsatornák az anyagig 
javakat terjesztik.

Frankfurtból sept. 30ró l Írják: Ma reggel hagyott el ben
nünket a’ sachsenhauseni várőrség, 2 4 0  ausztriai katona, kik Mainzba 
tétettek által. Ezeket mások nem fogják pótolni, hanem, a’ mintegy 
8 0 0 ra  menő idegen csoport állandó szövetségi várőrségül itt ma- 
radand. Azon levél értelme szerint, mellyet a’ frankfurti tanács 
a’ szővetséggyüléstől kapott, csupán akkor kevesitendi m eg a’ szö
vetség a’ frankfurti várőrség szám át, ha a’ frankfurti fő rendőri hi
vatalok a’ csend-fentartás iránt elegendő kezességet ajánlandnak, kö
vetkezőleg ha a’ szövetségi közbátorságra ügyelés a’ városi rendőr
séggel közelebbi érintésbe jöhetend.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
A’ M. Post épen nem hagyja helyben Lyons viseletét Rud- 

hardt iránt. Ha kétes helyzetben v o ltis , mond, a’ követ úr, ’s ha 
mint angolnak nemzete becsületét ’s tekintetét fen kelle is tartania: 
ezt tehette vala midazonáltal a’ nélkül, hogy bizonyos hatalom ellen 
kikelvén, az és Anglia közt visszavonási magvakat hintsen el. A’ st. 
jamesi ’s bécsi udvarok közti egyetértés sokat tön Europa nyu
galmára, ’s nagy szerencsének tekinthetni azt. Kár volt Lyons 
urnák Rudhardt urrali vitájára olly bélyeget ütni, melly azon hatal
masságnak Görögországban tett lépteit vádolja. Ha van is valami 
a’ dologban, Londonban a’ külministert kellett volna ez iránt tu- 
dósitni. Görögország jelen visszás helyzete nem idegen ország be
folyásában , hanem tulajdon rendelkezetében (in the unwise and un- 
statesmanlike policy of its original settlement) gyökerezik. Egyébi
ránt a’ M. Post Lyons tettét nem rosa akaratnak, hanem katonai heves
kedésnek, ’s gyakorlatlanságnak a’ diplomaliai fogásokban, tulajdonítja. 

O R O S Z O R S Z Á G .
Kronstadtban aug. 9én vetették meg a’ katholikusok egyhá

za alapját, melly végre 2 0 0  ezer rubelt adott az orosz kormány. E- 
gyéb templomira is az oroszországi katholikusoknak tetemes költséget 
nyújtott Miklós czár ; többek közt a’ sz. pétervári egyházra 5 0 0  e- 
zer rubelt parancsolt adatni kamat nélkül. —  Odessából Írják sept. 
lö k é rő l, hogy .Vlaria Anna ausztriai gőzhajó m egérkezett, János fő- 
hget W osnesenszkből Stambulon keresztül Görögországba szállítandó

T Ö R Ö K O R S Z Á G
Orosz czári statustanácsos ’s a’ két fejdelemség fó felügyelője 

Rückmann ú r , mint Butenieff ur távollétében az orosz követségi ü- 
gyek vitelére megbízott, sept. 20kán, Ferdinand gőzhajón, Galaczból 
Konstantinápolyba érkezeit. Néhány nap előtt mutatta be a’ porosz 
követ Königsmark úr a’ Prussziából Konstantinápolyba m ent, ’s da
rab ideig, mint mondják, a’ porta szolgálatában leendő haditiszte 
két, b. W inket, Mühlbachot és F ischert, a’ szultánnak. Az egész-- 
ségi állapot folyvást kedvező.

A M E R I K A .
A’ M. Herald szerint nagy mértékben dühöng a’ cholera 

Középamerikában. San Salvadorban 19  nap alatt 1 3 0 0 ,  Tongana- 
tában 21 nap alatt 1 2 0 0  embert ölt meg ; sok helyen |d á t  ragadó 
el a’ lakosoknak. K ét indiai faluban San Salvador mellett, azon hie
delemben , hogy a’ respublica elnöke, ’s mások is a’ folyóvizeket 
m egm érgezték, botra kelt a’ nép és sok lakost kivégzett. E gy an
g o lt, ki a’ Jiimpy folyam partján keres« elfutott ö szv é ré t, gondol
ván , hogy az a’ vi^et akarja m egm érgezni, agyonvertek.
G A B O N A  Á.R. Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.

badelmü lapok, jelesen a’ Constitutionnél, melly három hónap óta 
mindig élesb ellenzést nézeteket fejt k i , ’s a’ közvélemény egész 
kedvezésit megnyerő, nyílt karokkal fogadák a’ nagy eszü elveszett 
fiú visszatértét; az udvar pedig rettegve tekint reá. Megbuktatására 
szokott mód szerint rágalmazni kezdé őt ez utóbbi a’ közönség előtt, 
Linguet publicistának parancsol adván Girardin lapjában minden un- 
dokságot elmondani Thiers e llen , mi a’ közvéleményt ellene fölhá- 
borithatná. —  Kórmányunkra elhatárzó próba várakozik. Az udvar 
igen sokat reményi az uj válaszlásoktul, ’s többen hallák Montali- 
vettül dicsekvéssel említeni, hogy a’ kormánynak legalább 4 0  szó- 
nyi többsége leend , a’ nélkül, hogy Thiers vagy Guizot »iura szük
sége lenne. Ezt nem igen hihetni, mert igen valószínű, hogy a’ T i
e r s -parti Dupin ’s Odilon Barrot féle baloldal a’ jelen választásnál 
tetemes erősbülést nyerend. A’ választó-törvény erre igen kedvező, 
’s a’ kormány csak annyiban rem énylhet némi jó t, mivel az elmék 
kissé hanyagok. A’ választó biztosságok nov. 4 —  Gikán fognak ösz- 
szegyülni, a’ kamra pedig decemb. végén megnyittatni. —  Dupin 
sept. 30ikán érkezők Parisba, Guizot ’s Thiers uukat pedig minden 
pillanatban várják. V alóban igen kívánatos, hogy Guizot a’ ministe- 
riummal értekezzék, mert csak egyedül ez által fog a’kormány par
lamenti erőt ’s illő hatáskört nyerhetni. A’ politikai körökben e’ pil
lanatban minden igen komoly szíul ölte, ’s feszült várakozással te
kint a’ fontos jövendő felé.

Kir. rendelet következtében legközelebb Allemand ’s Brunet 
is részesült a’ közbocsánatban; az első 8  évi száműzetésre, az utób
bi pedig 2 0  évi fogságra volt Ítélve.

A’ követkamrát föloszlató kir. rendelet f. h. 4ikén fogottjmeg- 
jelenni; az óltalányos választások pedig nov. 4ére  határozvák. —  Az 
uj pairek névsorát is közlik már a’ lapok; összesen 5 0  nevezteték 
k i, kik közt: Bignon, Humann, de M osbourg, Odier, Keratry, Ca
mille Perier, de Schonen, Dupin Károly, Bessicres, Paturle , d’ An- 
digué de la Blanchaye, de Brigode, de Cambis, Daunaut, Pelet de 
la Lozcre, Pavée de Vandoeuvre, Rouiilé - Fontaine, d’ Harcourt 
g r . ,  Durosnel, T irlet, Delort, ’s a’ t.

Toulon, sept. 2 4 ik é n : Tartare gőzös sept. 2 Írü l azon hirt 
hozó Tunisból, miszerint Gallois ’s Lalande admiralok egyesült ha
jóhada, még folyvást Tunis előtt horgonyoz, ’s a’ török hajók hir- 
lelt közeledése alaptalan; a’ Gallois parancsi alatti Jupiter, Santi-P e 
tri, ’s Trident sorhajók pedig a’ Dardanellák torkolatjáig szándékoz
nak nyom ulni, megtudandók : valljon befutott e már oda ismét a’ 
tör ök hajóhad ? Lalande admiral osztálya további parancsig Toulonba 
visszatérend. —  A ’ constantinei hadszallitványról semmi újabb hirek 
nem érkeztek, csupán a’ Tem ps közli e ’ rövid jelentést: „A z u to l
só afrikai hirek nem igen nyugtatok; a’ szállitvány még nem készült 
el egészen, ’s a’ rekkenő hőség ellankasztá a’ katonaságot, ’s igen 
számost közüle betegágyba dönte.“

Champagne lakosi köztudomás szerint szenvedélyes baráti a’ 
táncznak. Legközelebb egy oltani tánczvigalomban bizonyos u r meg
sérültnek vélvén m agát, port indíta egy hölgy ellen. iVlarzillyban t. 
i. az érintett ur tánczra szólíta föl eg y n ém b ert; ki azonban roszul- 
lét ürügye alatt kosarat ada neki. A’ tánczos más hölgyet szólíta föl; 
de nem sokára látván, hogy az előbb m egkért hölgy is tánczra k e 
rekedik más férfival, haragjában rendes port indíta ellene, mellynek 
tetemes költségein legalább egy évig mulathatott volna. —•

L E N G Y E L O R S Z Á G .
Az uj törvénykönyv Lengyelország számára m egérkeze tt; 

m ost várják közöltetését. A’ tartományi törvényeket az oroszbi
rodalom egyes részei számára, az orosz igazsági minister Speranski 
hg szorgalmasan készítteti, a’ Lengyelországét statustanácsos Za- 
boruwski dolgozta ki. Lengyel ’s orosz nyelven készült ez, és a’ sta
tusok teljes különbségéből indul ki. Ez által az 1825ki személyes 
jogot magában foglaló törvénykönyv eltörlesztetik. A’ parasztok 
felszabadittatása iránti alaptörvénynyel foglalkozott biztosság végző 
munkálatit ’s a’ földmivelöket meghagyta előbbi álapotjokban, min a’ 
nem esség igen megnyugodott. — Az uj varsói érseki görögegyházat, 
különösen az ízletes elrendeld  és szép hangászat tünteti ki. Az ot
tani görög közönség szépen szaporodik, mivel minden lengyelnő, ki
nek férje orosz, görögvallásban tartozik gyermekeit neveltetni. Sept.
! 3diki varsói tudósítás szerint (Fr. M.) egy oltani bankir 7 ,8 0 0 ,0 0 0  
lengyelforintot fizetend évenkint a’ lengyelországi pálinkamérés e- 
gyedárosságaért. Ugyanazon bankir több esztendőre, a’ bányák ércz- 
lermékeit is haszonbérbe vette. Of. Z.

N É  M E T O R S Z Á G .
A’ francziák királya a’ göttingai százados ünnep alkalmakor 

ama’ nagy nevű tudósokat, Blumenbachot, Heerent és Gausst, a’ be
csületrend keresztével tisztelte meg, melly a’ hannoverai udvarnál meg
bízott franczia követ Martin úr által nyujtatott nekik által. —  Sept. 26ki 
göllingai levelek szerint Georgia Augusta (a’ göttingai tudom, egye
lem) 2dik századja kezdetén jeles férfiaktól fosztatott meg. Oissen 
halálát követte csakhamar Göschené. E zen , alapos vizsgálati ’s Ga

jus kiadása által kitűnő jogtudós l7 7 8 b an  született. Dietrich könyv
áros, kit holtnak hirdettek némelly hírlapok, beteg ugyan, de még 
életben van. —

Hannoveréből írják sept. 26káru l, hogy a’ kanczellaria igaz
gatója Leist sept. 23kán tudósító a’ királyt bevégzelt munkálati fe
lől, mellyek tartalma részint politikai vizsgálatok az alaptörvény
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F O G L A L A T :  Magyar-ós Erdélyország (kinevezések ’s előléptetések; nádornénk ajándéka a’ Rákoson táborzott hadsereg szamára; püspökhirdetés Romában, sztbc- 
ni országos ülések ’s az nj főhivatalnokok beiktatása; mohácsi selyemtenyésztő Egyesület; a’ bosnyák zavargások vége; fiumei gózhajózásl s gyorskocsizási 
hírek; piskolti földrengés; időjóslat ut l s ó  évnegyedünkre; rosnyai félszázados papünnrp; a’ budapesti hangász-egyosiilet felszólalása ; gyorskocsizas Pest, Arad 
Temesvár ’s Újvidék közt; változások a’ cs. kir. hadseregnél; ’s a’ t.) Portugália (a’ chartisták tönkre jutottak ’s vezéreik számüzctvék; ’s a’ t. Spanyolország
(eortesülési viták a’ trónkövetelő mozgalmiról ; az uj válosztások sfikere; a’ mórok Ceuta elleni vállolata ; hadi hírek; ’s a’ t.) Anglia (pailiamcnt elhalasztás; 
nottinghami népgyülós; london-middlesexi sherifválasztás ’ ’s a’ t.) Francziaország (a’ követkamra fölös zlalása ’s lapok aziránti vitája; különböző hiiek a Kon
stantinéi hadszállitványrul; ’s a’ t.) Német- ’s Oroszország. Amerika. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y A R -  és E R D É L Y  O R S Z Á G .
0  cs. kir. fölsége f. é. sepí. íí)iki határzalában Bydeskúthy 

Lajos kamrai biztost, Herchenröther Gyula ó-budai kamrai tiszttartót, 
es Fischer Károly kassai város- tanácsost a’ zombori kir. kamrai igaz
gatósághoz ülnökökké nevezni méllóztatott.

0  cs. kir. fhgsége Maria - Dorothea Nádornénk, a’ Rákoson 
táborozott katonaságot száz akó borral kegyeskedék megajándékozni.

A’ pápa ő szentsége f. h. Jutkán, többek közt ílaulik György 
zág ráb i,’s Popovics Razil munkácsi püspökökké nevezletteket Ouiri- 
nal palotában tarlóit üléskor, kihirdeté (preconisálta). —

N. Szeben oct Okán. Sept. ROkán tartott ö l i k  országos ü- 
lés viszont megkezdé az országos ülések folyamát, midőn is a’ te 
rembe felgyűlt ország RReit az országos elnök ékes beszéddel üd
vözlő. Ezután felolvastatok kir. biztos ő fenségének a’ RKdekhez sept. 
iá Óik napjárul intézett azon levele, melly mellett őfelségének f. e. aug. 
ü l  kéről 4 0 2 1  udv. szám alatt költ ’s az ország korm ányzói, kincs- 
tárnoki , tartomány kanczellári, tart. fő biztosi, fő számvevőség e l
nöki, ’s több kinevezletéseket foglaló legfelsőbb leiratát, kihirde
tés végett a’ Rlldeknek általküldé, melly le ira t, a’ RRdek által köz
iratra bocsáttatott. Ennek következtében oct. i  - 2- és Rdikán nem
zeti gyűlések tartattak; következett napi (4ki) országos ülésből kir. 
főhg ’s teljes hatalmú biztos k. magassága országos küldöttség ál
tal a’ k. m egerősítést nyert országos tisztviselők beiktatására meg- 
liivalván , ez ünnepélyes beiktatást a’ főhg oct. Őén véghez is vivé, 
’s e ’ végre lakhelyéről udvarostul kiindulván Schirding gránátos 
zászlóalj kiállított sorai közt a’ jelen országgyűlést megnyitott 
ünnepi szertartásokkal a’ teremben megjelent ’s az ország RKdei 
állal ismételt éljen kiáltással fogadtatott. E rre  a’ trónban helyet fog
lalván beszédet tartott, mellynek végén eddigi kir. kormányszéki 
másodelnök gönezruszkai K o m  is  János grófot felszólító, hogy ki
nevező-levele (collationalisa) előleges előadása m ellett esküjét mint 
Erdély nagyfejdelemség kinevezett kormányzója tenné le. Mire Kor- 
nis János gr. kinevező-levele az Ítélő m ester által felolvastatván, az 
ujdon kormányzó az esküt letelte. A’ kir. biztos ezután előadván fels. 
fejdél műnk állal lett m egbízatását, hogy a’ kir. főkormányszéknek 
több ujdon nevezett ’s jelenlevő tagjait is ez úttal a’ RRdek előtt hi- 
teltesse meg ’s igy a’ kir. főkormányszéket törvényszabta hivatali 
tisztköre telje-ütésébe annál sietőbben vezesse bé, mirenézve az u j
don kinevezett kincstárnok kisrédei R h é d e i  Adám g r . , ’s tarto
mányi kanczellár, szárhegyi L á z á r  László gr. kinevező-leveleik (col- 
lationalisaik) előadása ’s felolvastatása uián a’ szokott hitforma sze
rint felesküttek. E zt követé a’ több kinevezett ’s jelen volt kormány
széki tanácsnokok u. m. hilibi Gál László, Konrád András, nagy- 
rápolti Szentgyörgyi Imre, Bruckenthal József, hídvégi .Vlikó Im re gr. 
m. gyerő monostori Kemény F erencz, Papp > ámuel és fogarasi 
Lészai Lajos kinevező-leveleik felolvastatása , kik ezután szinte a’ 
szokott esküt egyszerre letelték. E rre az uj kormányzó Kornis János 
gr. maga ’s a ’ főkormányszék nevében, fels. urunk ’s képviselője 
iránti hódoló s hálaérzésit nyilványitá ; a’ Rltdek nevében pedig 
1 öld vári Farkas ilélőm ester hasonló indulatokat tolmácsolt. Ez ünnepi 
szertartás utón a’ kir. biztos udvarostul ismételt éljen kiáltások közt 
hagyó el az üléstermet, ’s kormányzó gr. Kornis János és a’főkormány
szék által szekeréig kísértetvén, a’ kiállítóit gránátosak sorai közt lak
jába viszszament, a’ kormányzó pedig a’ kormányszékkel együtt az 
ülésterembe visszatérvén beszédet tartott az Ország Rendéihez, melly- 
re  a’ RRdek nevében Földvári Farkas itélőmester felelt. Ezzel az ü lés
nek vége szakadván a’ k. biztos főhgnél fényes ebéd vala, ’s estve 
az egész város ki világiitatása rekeszlé az ünnepei. E. H.

M o h á c s  oct. 1 2 én : Casino- E gyesü letünk , lelkesülten, 
a’ lakosakat hasznosan foglalatoskodtató, ’s egyszersmind vagyonosu- 
lásukra alkalmat nyújtható kivánatiól, ’s meg azon kedvező körül
m énytől is buzdilatva , hogy már három ezer eperfa létez tökéletes 
használhalásul, ’s egyébiránt a' hely term észeti fekvése is rendkí
vül ajánlkozó selyem tenyésztésre, elhatárza „ M o h á c s i  casinoi 
selyemtenyésztő E gyesü let“ czim alatt először 1 2  évre összeál- 
lani, ’s igy e’ történeti leghiresb helyet iparirányban is kiemelni a’ 
középszerűségből; 2 0  pgó forintos részvényeket szándékozik ki
adni az Egyesület, mellyekbül minden vallás, rang, kor, n em ,’s lak- 
he y különbség nélkül minden kívánsága szerint vásárolhat. ísm.

Z ágráb , oct, i d é n ;  Miután a’szomszéd bosnyák kapitányok
teljességgel nem akarónak a’ jogszerű rendnek ’s kormányuk paran
csnak engedni, végre sept. elején VJechmed Vedsihi basa ’s vezér, 
Bosznia helytartója összesen mintegy hatezer főnyi gyalogsággal, egy 
dzsidás ezreddel, 14 álg^úval ’s egyéb házi katonasággal Travnik- 
ból Banjaluka felé megindult a’ bosnyák kapitányokat fékezendő, kik 
részükről szinte valamennyi párthiveiket összecsőditék. Lipniknél

a’ lázadók előcsapatjára bukkanván a’ vezér, rövid csala után szél- 
Jyelrobbantá őket, ’s gyorsan Jassenicza felé nyom ult, hol a’ csa
tarendbe állított, előcsapatjok sorsa által m ár elcsüggedt lázadókat 
a’ vár rövid lődöztetése utón megszalssztá. Ezután a’ jasseniczai 
erősséget leromboltalván, az elfogott lázadók közül 4 főnöket’s 7 jas- 
seniczai lakost azonnal kivégeztete ; a ’ többi foglyot pediglen nieg- 
ajándékozá’s lakhelyeikre kiddé azon m eghagyással, hogy ezentúl 
nyugodtan viseljék magukat. Sept. 18án akadály nélkül Bihacs alá 
érkezvén a’ vezér, táborba szállá, ’s Bishevich kapitányt, ki hű ma
radt a’ kormányhoz, tiszteleti kaftánnal ajándékozá meg kapidzsi hasi 
ranggal , ’s a’ bihacsi kapitányság muteselimjévé nevezé öt, eg y 
szersmind 10 kapitányság főfelügyelését bízta rá. Sept. 22én  Vla
sies h. bán ’s főparancsnok Zavaljeben összejött a’ vezérrel őrvo- 
nalruii tanácskozás végett az ottochani részen. A’ bánt számos tá
bornok, egyéb főtiszt, ’s egy osztály ottochani halárőrezred négy ál- 
gyuval kiséré. A’ vezér ellenben egy osztály rendes gyalogsággal, 
2  század dzsidással, ’s néhány száz egyéb katonasággal jelent meg 
Zavaljeben, hol szokott katonai tisztelgéssel fogadók őt. É rtekezés 
utón az ottochani osztály néhány hadíordulatot tőn a vezér előtt, mit 
a’ török sergek viszonozván, valóban bámulni kelle szép haladásukat. 
Sept. 2  dán Ostrovacz felé vonulta’ vezér, ’s Arnautovich kapitányt ’s 
a’ megszökött Bassirevich kapitány családját bilincsekben Travnikba 
hurczoltalá, hová maga is elindult sept. 27én. Most már biztosan re- 
m énylhetni, hogy minden kicsapongásnak vége szakadand őrvonalun- 
kon, mivel m ár majd valamennyi nyugtalankodó bosnyák kapitány 
helyeit rendes hatóságokra van bízva az igazgatás.

Fiume oct, 9ikén. A’ trieszti Lloyd társaság’ „ P r i n c i p e  Me t 
ternich“ nevű gőzöse tegnap reggeli 9óratájban partvidékünkön horgonyt 
vete. Ltját Triesziől hozzánk ZZ. vendéggel, 15{ óra alatt teve meg. 
Kapitánya G e l e i  eh T a m á s  úr, íinmei születés. A’ sétaútra. mellyet 
tengerünkön teendő vala, a’ kormányzó úr számos vendéget hiva meg, 
kik felgyűlvén a’ gőzösre, miután a’tisztelt kormányzó páratlan művelt
ségű ’s ritka nyájassága hitvesével együtt szinte a’ hajóra megérkezett, 
reggeli 11. órakor „ P r i n c i p e  M e 11 e r n i c h“ Portore ’s Bucoari felé 
megindult. Födözele egészen el volt lepve; a’ vendégek köztt vegyes 
számmal voltak asszonyságok, kik a’ csipőskén fúvó éjszaki szél’ daczá
ra is , mindnyájan, ’s mindig a’ födözeten maradtak. Sebesen haladt el 
a’ szép M e t t e r n i c h  Martinschicza, két Coslivna ’s utóbb Portore 
előtt, hol azt több mozsárdurranás üdvözlő, az itten szábásozó cs. kir. 
7-ik számú vadász-zászlóalj’ hangászatának zengedezési közt, ’s a’ ki- 
lencz inérföldnyi távolságot l !  óra alatt, menet ’s jövet, megjárta. 
Ezen 120. lóerejü gőzösnek csínja ’s bútorozása fényűzéssel határos, 
még is, kik az újabb dunai gőzhajókat látták, úgy lelek, bogy ezek 
„ P r i n c i p e  M e t i e r  n i c h" et díszre felülmúljak ; de nem kényelemre 
is, melly ezen, mint hosszabb ideig tartó tengeri utakra szánton, nagyobb 
(de nagyobbnak is kell lennie), mint a’ dunaiakon. Mi e’ gőzösön töb
beknek föltűnt , az a’ talszobaban létező könyvtár vala, mellyben mint
egy 80 darabra menő, jeles olasz, franczia ’s angol munkák, pompás 
kiadató kötetei fognak helyt. Ma öt órakor reggel indult vissza Trieszt
ből mint halljuk Pólában csekély időre vendégeit szárazra eresztendő ; 
’s a’ f. hónap’ 12ikén újra kiindúland Triesztből, az Adrián egy mulat- 
sági útat teendő Cattaróig, menet ’s jövet fiúmét, Lussint, Zárát, 
Spalatót’s Raguzát meglátogatandó. — A’g y o r s k o c s i  zás  Pest ’s vá
rosunk között szépen halad, bár tőlünk egypárszor már utazók nélkül tért 
vissza Károlyváros felé. De, mi igen nagy kár! már ritkán érkezik meg 
a’ kiszabott órában; minek ugyan egy Ízben az volt oka, hogy Käme -  
nyáknál  (első posta Fűiméhez a’ Ludoviceán) kereke törött el, és szin
te Fiúméból kelle számára kereket vinni; — többnyire pedig késése a’ 
Nagyvázsony ’s Csáktornya közötti utak’rósz állapotának tulajdoniltatik ! 
Időjárásunk 7berközepe óta folyvást kedvező a’ szőlőgerezdeknek, mel
lyé k kivált tiznap óta többnyire mézédességüek. A’ felső- ’s alsó Drá- 
gaiak, két Costrenaiak ’s Buccariak, már sz. Mihály óta folytatják a’ szü
retet; a’ fiumei kerületben is többen hozzá fogtak, ’s mint tapasztaljuk 
Terézianapra kevés szőlő marad szedetleniil. A’ mennyiséget tekintve 
az idei szüret általában nem lesz olly jutalmas mint a’ tavali, ’s mint 
sokan hitték; vannak azonban egyes szőlők a’ fiumei kerületben , szint- 
olly bőven fizetők, mint tavai; minőségre azonban, köszönet a’ szép 
idővel kedveskedő ősznek! fölülmulamlja az idei termés a’ limit évit.

Egy külföldi csillagász következő időt jósol e ’ f. év utolsó 
negyedére: „October áttaláuyosan véve komor leend. Egyes tiszt-, 
nyájas napok hirtelen engedni leendnek kénytelenek esőnek ’s föl - 
legeknek. Legkedvezőbb lesz az idő a’ hónap közepe felé. A’ lég 
m érséklet e ’ hó sajátos irányában fog mulatkozni ’s keveset változni. 
Uralkodni éjnyugati szelek, többnyire nyugat felé fordítandók. S zé l
vészt nehezen érendünk, ámbár a’ hónap vége (elé elég erős szelek 
hajlitgatandják a’ fák lombtalan ágait. —  November szép tiszta idő
vel fog megjelenni ’s a’ vén asszonyok nyara olly nyájas leend , 
hogy kivánni sem lehetne gyönyörűbbet ; az éjek azonban hidegek 
lesznek, ’s a’ fagy sem maradand el. Egyébiránt e’ hónapban igen 
sok ködöt várhatunk, minek vége felé hó ’s téli fagy lesz követke
zése. A’ szél éjszak felől jövend. —  December mint télhó szigorú
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hideg minden jeleivel bőven ellátva köszöatend be; közepe felé azon
ban még egyszer meg kell kíizdnie az őszszel, minek aztán loes- 
poos idő lesz fanyar gyüm ölcse; de végre csakugyan a’ kemény 
tél marodand győztes. —

R o z s n y  6 n oct. 8kán tartá legfényesb eg}há/.i szertartással 
nyílra Ivánkái Vitéz András székesegyházunk’ kö/. tiszteletű prépost
ja papsága félszázados ünnepét, midőn nagykérí Scitovszky János 
püspökünk’ vezérlete alatt kanonok-társitul, ’s egyéb csupa áldo
zópapokiul környezve 9 órakor ama’ nagy oltárhoz lépe, mellynéi 
mint heybeli kanonok már 3 1 évig diszlett, az egek’ urának arany
miséje áldozatját bemutatandó . Minek végeztével szereled rokoninak, 
számos tisztelőinek , ’s tömérdek e’ végre egyházunkba sereglett 
buzgó sokaságnak áldást osztoga a. Következék ezután illy gyéren 
előfordulni szokott örömnaphoz illő fényes lakoma , melly alkalom
mal minden rendű, ’s vallási? válogatott hetven vendég az őket meg
tisztelő érdemdús aggastyán hosszas életéért áldást mondott, egy 
névtelen verselő pedig magyar kinyomatott rimesekkel pendité meg 
e jeles egyházi férfiú becses é le te némelly vonalmait, többen tudva 
levő szerénységét kimélvén , fentarlják magoknak egyedül a’ siron- 
túli zöklelőbb koszorúfüzhetést.

A’ p e s t b u d a i  ha n g á  s z- e g  y e sü 1 et  t a g j a i h o z .  A’pest- 
budái hangász-egyesiilet t. tt tagjai tisztelettel hivatnak meg oct. 2£2én 
reggeli $ órakor a’ P est-városi tánczteremek épületében (fölmenetel 
a’ nagy hidutcza mellett) tartandó közgyűlésre, hogy ez alkalommal 
(az egyesület szabályinak l3ik §. szerint) az intézet kormányára három 
következő évre mind elnök, mind a’ 40 tagból álló nagy tanács tagjai 
niegválasztathassanak. Azon tagoknak , kik lakjokat az intézet jegyző
könyvébe iktatták, az egyesület tagjainak nyomtatott névjegyzéke fog 
küldetni, hogy abból minden tag (az intézet szabályi I lik  §. szerint 
nyert szavazási jogánál fogva) az uj kormányra választandó személye
ket annál biztosabban kijegyezhetvén, a’ választó közgyűlésnél szava
zatát beadhassa. Azon tagok pedig, kik lakjokat a’ jegyzőkönyvbe nem 
iktatták,mint szintén azon bangászatkedvelők, ’s ez intézet baráti, kik 
csak most kívánnának tagjai lenni, hogy az említett választó gyűlésre 
megjelenhessenek, ne sajnáljanak az említett névjegyzékért oct. I9étől 
fogva (de csak délutáni órákban) az egyesület irószobájába (nagy hid- 
utczán, Parkfrieder 4ik szám alatti luza első emeletén, hátul) fáradni. 
Az uj tagok azonban tisztelettel kéretnek F e t t e r  posztóárus ’s egye
sületi pénztárunknál, az említett háznak ,,Magyar“ czim alatti szeglet
boltjában , mindenek előtt a' 2 p. forint pénzalap - lefizetésre, a’ név
jegyzék kérésénél a’ pénzalapról nyert nyugtatvány előmutalására. Róth 
krepf Gábor s, k. az egyesület ideigleni titoknoka.

A’ g y o r s  u t a z á s i  i n t é z e t  Pest, Arad, Temesvár és Újvi
dék között, melly kevés idő múlva egy egyesület által egész tökéletes
séggel létesülni fog, a’ nagy érdemű közönségnek sok oldalrul nyilvá- 
nyitott kívánságára készséges vala elhatározni, utazásit ideiglen P est
ről Szegeden által egyedül csak Tem esvárig, ’s onnét ismét vissza fe
lé , m égpedig: 1837, oct. 14től kezdve hetenkint kétszer megtenni, ’s 
kocsijait minden kedden és szombaton estve 5 órakor Pestről Temesvár
ra, és minden szerdán és vasárnap reggeli 5 órakor Temesvárról Pestre 
félbenszakasztatlaiml, minden tekintet nélkül arra, van-e nincse utazó, 
megindítani.

Piskolton sept. 2Gikán esti 7 és 8  óra közt, félévi szünet 
után, ismét igen erős földrengés riasztá ki házaiból a’ lakosságot. A’ 
földrengéssel járni szokott károk most sem maradtak e l ; emberélet 
azonban nem esék áldozatul a’ term észet e’ szörny ű tüneményének.

Újabb változások a’ cs. kir hadseregnél: Sonntag W enczel 
vezérőrnagy ’s olaszországi pattantyustár-igazgaló , pattantyús josz- 
tálynok lett Olmützben ; Zephyris Ignáczb. a’ 6 ik vadász csapat pa
rancsnoka pedig Fleischer b. 3 5  sz. gyalog ezred parancsnoka. 
Előléptettek ; alezredesekbül ezredesekké: M agdeburg Károly a’ 
hidász csapatbul, ugyanott; Pfeiffer Károly W indischgrátz hg. 4  
sz. könnyülovas ezredbül, ’s Hirnschal József Hessen-Homburg hg 
19. sz. gyal. e z r . , az ezredben; Dietrich Antal Dertoletli b. 15  
sz. gyal. ezr. a’ bécsújhelyi katona-intézetben tanító , az ezredben , 
’s hivatala m egtartásával; Feldegg Kristóf b., Fleischer b 3 5  sz. 
gyal. e z r ., a’ Gik vadászcsapat parancsnokává; Hiller János b. a’ 
sajkás csapatból a’ varasdi 5 sz. gyal. határőrezredhez ; Uhlmann J á 
nos , az elsőbül mint másodezredes az 5. sz. tábori pattantyús ez 
redhez, ’s mint lornbard-velenczei patlantyustár igazgató. Ornagyok- 
bul a lez red esek k é : Lindenbichel Károly M átyás, Fleischer báró 
3 5  sz. gyal. ezrednél granátosztály parancsnok, ’s Mastrovich VIik- 
lós Hessen-Homburg hg 1 9 sz. gyal. ezrednél granátosztály parancs
nok, az ezredben; Strobel Károly a’ 9ik vadászcsapat parancsno
ka, ugyanott; Godart Auguszt b., Windischgrátz hg 4. sz. könnyü
lovas ezr., az ezredben; M üller Andor, az 5ik pattantyús ezredlül 
az elsőhez. Kapitányokbul őrnagyokká: Reinharz Fridrik Hessen- 
Homburg hg. 19  sz. gyal. e z r ., Colner b. 48 . sz. gyal. ezredhez; 
Pürker Vincze Wimpfen b. 13. sz. gyal. ezr.; Sonnenm ayer Frid
rik , a’ bombalövész testiül az 5. sz. tábori pattantyús ez r.; Pollák 
Mátyás , Sándor czár 2. sz. gyal, ezr., d. Miguel 39. sz. gyal. ezr,; 
és Szlamn Antal, Hohenlohe hg 17. sz. gyal. ezr., Leopold két 
szicziliai hg. 22. sz. gyal. e z r . , mindkettő megtartván hivatalát a’ 
bécsújhelyi katona-intézetben. Pelczer Endre, alezredes Károly Fer
dinand thg 51 s*. gyal. ezrednél, parancsnoka lett az 5 sz. őrcsa
patnak; Parrot Jakab , őrnagy Fridrik Vilmos porosz király 10 sz. 
huszár ezrednél, főhadikormánjszéki segéd Galicziábnn, ’s Tittel- 
dorf F ridrik, őrnagy Colner b. 4 8  sz. gyal. ezrednél, Mastrovich 
m egürült granátosztály parancsnoka. N yugalm aztatok; következő 
ezredesek: Innerhofer János , Wellington hg 12 sz. gyal. ez r., a’ 
bécsújhelyi katona intézet fölügyelője, vezér.'.magyi ranggal’» nyug

díjjal; Hermany F erencs, a’ varasdi 5. sz. gyal. halárőrezr. ; ’s

ílib ler M árk, Fleischer b. 35  sz. gyal. ez r.; — őrnagyok: More 
Antal , Nvugenf, gr. 3 0  sz. gyal- ezr. ; —  Ralsami Ferencz, W im- 
pffen b. 13sz. gyal. ezr.; —  kapitányok: Stökner József, az i 
sz. pattanlyusezre.; ’s Rinder Adám , Károly fhg  3 sz. gyal. *sxr. 
őrnagyi ranggal ’s nyugdíjjal; végre , Sándor Mihály, Reuszhg. 7 
'sz. höszáreZr., őrnagyranggal. Closius F rid rik , nyugalmazott a l
ezredes, ezredes rangot nyert. Külrendeket, ’s azok viselhelésire 
engedelrnet kaptak: Henrik Gusztáv, Hohenlohe Langenburg h g , 
őrnagy Mazzuchelli gr. 1 0  sz. gyalog ezr. a’ hannoverai kir. Guelph 
rend nagy keresztjét ; Mensdorf-Poiúlly Hugo gróf, őrnagy a’ 
Császár 4 sz. dzsidás e z r , , nagy keresztjé t, ’s Mensdorff-Pouilly 
Alfonz gr., a’ Császár 1 sz. dzsidás ezr. kapitány, kisk^resztjé-tSzász- 
E rneszt hgi házrendének; ’s Koliovvrat Ferencz gr., másod-kapitány 
Szász-Koburg-Gotha hg. 1 sz. dzsidás ezr. ’s tulajdonosi segéd , az 
eddig bírt kiskereszt helyett, középkeresztjét a’ portugált kir. K risz
tusrendnek. —-

F. h. Íjén a’ kora halál Földváry Miklós Ibirót munkás é le 
te 3Gik évben rokoni karjaiból elragadván, hült tetemeit 4én P é
teriben a’ családi sírboltba, takariták. Réke hamvainakl 

P O R T U G Á L I A .
A’ Diario do Coverno sept. 25iki száma szerint, Ruivaens 

m e lle tt, Draga és Chaves közt, sept. 18ándas Antas és Sa da Ban- 
deira parancsi alatt az alkotmányosak egészen tönkre tevék a’ char
tistákat, mire megmaradt harezosik Saldanha ’s Terceira vezérlete 
alatt legnagyobb rendetlenségben Chavesbe vonultak. Innen a’ char
tisták említett két főnöke még egyszer (először az aug. 28iki Rio- 
M ayor melletii csata után) alkudozni kívánt, további vérontást kímél
em akarólag, és sept. I9 é n  követet külde das Antashoz, őt szem é
lyes összejövetre fölszólitás végett ; mit azonban ez utóbbi még az na
pon boticasi fő iáborszállásábol költ válaszában kereken m egtaga
dott, azon nyilatkozattal, hogy a’ további vérontást csupán az által 
szüntethetni m eg, ha a’ S aldanha’s Terceira vezérlete alatti katonák 
azonnal meghódolnak, ’s fegyvereiket lerakják; mi tüstint meg is 
történt, mint azt következő telegrafi sürgönyből láthatni, mellyel a’ 
kormány Portobul sept. 23ró l az ottani osztálynoktul kapo tt: „Sept. 
2 0 ikán a’ lázadók következő föltétek alatt meghódoltak: minden had
erő  ő felsége kormánya parancsit követi; a’ lázadás főnökei elhagy
ják az országot; a’ tisztek, kitöröltetvén a’ hadjegyzékekbül, az 
1 790ben  megalapított zsoldra jutnak ; e’ féltétek pedik a’ Yalenca- 
ban ’s egyéb fölzendült tartományokban állomáso/ó chartista sergek- 
r e  is terjednek.“ Ugyanazon raknaszáddal, melly e ’ híreket hozá, 
egy utas érkezék Falm outhba, ki azt h irlé , hogy Saldanha tábor
nagy , ’s Terceira hg, midőn a’ rakhajó sept. 28án a’ vigoi (Cali- 
cziában) kikötőben m egállolt, már ott valának, ’s  az angol alcon- 
sul lakján tartózkodának. Terceira hg az első onnan indulandó an
gol gőzössel Lissabonba szándékozók hajózni, ’s mindaddig az an
gol adm iral-hajón m aradni, mig házi ügyeit rendbe szedvén, nője 
’s gyermekei kíséretében Angliába fog vitorlázhatni. Saldanha, mint 
látszék, Corunnaba, ’s onnan Parisba szándékozók. —-

Saldanha tábornagy ’s Terceira hg das Antashoz küldött főn- 
érintett irata következő tartalm ú: „Chaves, sept. 19én. Kegyelmes 
u r!  Azon m eggyőződés, miszerint Portugália szabadságát egyedül 
az alkotmányos charta kormánya alatt biztosíthatni állandóan, fegy
vert kényszerbe kezünkbe a’ charta behozatására: ’s azzal hizel- 
génk m agunknak, hogy mindazok, kik d. Pedro vezérlete alatt e’ 
chartát honosítni segiték hazánkban, annak isméti helyreállításakor 
velünk egyesülnek, ’s mi nem leendünk kénytelenek polgártársink 
vérébe mártani kezeinket. E ’ kívánattól lelkesülten, elhagyók m a
gunkat csábittatni az aug. 28iki csatát Bomfimmal (llio Mayor m el
lett) úgy végezni, hogy az utóbb, ellenségünk böcsületességében 
helyzeti határtalan bizalmunk következtében, káros következm é
nyeket hoza ránk. Ugyanazon kívánat bira bennünket lehető leggyor
sabb egyesülésre Minho tartományt védő párlhiveinkkel , vérontás 
helyett baráti értekezéssel végezni akarólag kegyelmességeddel a’ 
tusát. Szinte’ czélből ma, miután tegnap fájdalom ! vért ontottunk , ’s 
tartományi sergeinkkel egyesültünk, kegyelm ességedhez fordulunk, 
szem élyes összejövetet kérve, hogy aztán vérontás és böcsületiink 
sérelm e nélkül, azon ínséget, melly mindenfelől körül vett bennün
ket, ’s majd káröröm re buzdítja ellenséginket, mivel az egész nem 
zet ’s hadsereg áldozatjaul esik , állandóan megszüntessük. Kérjük 
kegyelm ességedet : határozza meg küldöttünknek adandó válaszában 
az összejövet idejét 's helyét. Isten tartsa meg kegyelm ességed t “ 
Következnek az aláírások. —  A’ chartisták m egbuktát főleg annak 
tulajdonítják, mivel a’ két főnök (Saldanha ’s Terceira) nem nyilvá- 
nyitá a’ charta szándéklott módosítását, ’s das Antas minden várako
zás ellen nem pártolt hozzájuk, portoi ’s lissaboni vagyonos párt- 
híveik pedig röstek valának a’ pénzküldésben.

A’ radical True Sun következőleg nyilatkozik a’ portugáliai 
legújabb politikai ügyek i-i-ánt: „A’ portugáli alkotmányos kormány 
ellen fölzendültek tökéletes tönkre jutásán nem fognak csodálkozni 
olvasóink, kiket már rég  elkésziténk ez előleg gyanítható esem ény
re ,  ámbár a’ chartisták, nűguelpáiitiak ’s ministeriek levelezőji foly
vást ellenkezőt nkarának elhitetni. A’ száműzetés büntetése, melly 
a’ meghódolási alkuból azon vé kes arislokratákra szárm azott, kik 
hazájukat illy zavarba döntők, ma reggel köz tanácskozás ’s beszéd 
tárgyául szolgált. Tapasztalás bizonyítja, hogy vérszomjas büntetés 
a’ társaság egyik osztályában sem javítja a bűnöst; de oliy eset
ben , minő e’ m ostani, midőn a közügy nyugalma forog koczkán, 
’s számos derék polgár élete lön puszta önzés áldozatja, sokan vél
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1,0„y  a’ kolomposak büntetés nélkül hagyás* igén nagy vétek lenne, 
’s tanácsosnak mondják példaadásul száműzetésük mellett meg \a* 
gyónókat is elkobozhatni. Hisz úgy is fejdelem pártoló a két lázadó 
főnőkül; majd gondolkozik az életükről. Ugyan ez okbul talán Pal- 
merston I. is segíthetné őket; jut rá a’ titkos költségekre szánt pénzből. 
Mi legalább meg vagyunk győződve, miszerint ő lordsága az ország 
elkorcsulta daczára sem rnerészlend a* jövő parliarnenlben nyilvá- 
nyosan alamizsnát kérni illy ügy vértanűji számára. Tehát csak a' 
titkos költségekre szánt pénztárhoz folyamodjék. —

Barjona legközelebb indulatos beszédet mondott Anglia el
len a’ cortesben, mivel ő és több követ hivé, miszerint „Savage“ 
angol brigg nem egyéb özeiből futott a’ vianai kikötőbe , mint se
gítségül a’ chartistáknak , kik utóbbi időkben e’ kikötőt elfoglalva 
torták. A’ portugál kormány nem sokára ismét elégtételt kivánand 
Angliától azon sérelm ekért, miket az a’ portugál lobogó ellen el- 
követe M ozambiqiteben, midőn egy spanyol rabszolgahajóval az an
gol „ L everet“ csatába keveredők.— A’ kir. családot rendkívül meg- 
rendilé a’ charta ügyének váratlan megbuktam —

S I» A X Y O L 0  It S Z Á G.
A’ cortes sept. 2.‘tiki ü lésében , vita keletkezvén a’ carlosiak 

Castiliába nyomul tárul, a’hndminister azzal védé a’kormányt, hogy az 
kénytelen volt az ellenség kényére engedni Castiliót, mivel nem bir elég 
katonával, valamennyi tartomány hathatós védelmére. E ’ nyilatkoxtá- 
bul az látszik következtethetőnek* mintha mindannyiszor véd nélkül 
kellene a’ tartományokat hagyni, midőn a’ trónkövetelőnek kedve jő 
Madrid ellen nyomulni , ’s a’ várast elhagyni, ha Carlos e’ vagy 
ama’ tartományba vezeti párthiveit. Valóban veszélyesb helyzetet so 
ha sem nyilváníthatott volna a’ rninisterium. —- Sept. 29én  8 4  szó
val 2 7  ellen egy indítványt fogadott el a’ cortes, a’ pénzügyminister 
sept. 2 iki rendszabályát (melly szerint a’ kincstárjegyek csupán a’ 
hadsereg hasznára fordítandók) alkotmány-ellenesnek nyilatkoztatá- 
sára. — A’ madridi válosztásoknál az 1 8 3 /ik i alkotmány híveihez 
hajlik a’győzelem. Ouiroga napiparancsot bocsáta közre , m ellysze- 
rinta’ madridi választásoknál zavart gerjesztők haditörvényszék által 
fognak eliléltetni.

Madrid, sept. 2 5 én : A’ választások élénken haladnak. Ma 
több polgár jelent meg a’ választáson. Minden körülménybül reményi* 
helni , hogy a’ mérséki párté leend a’ győzelem , legalább a’ kö
vetkamra részire bizonyosan; de a’ tanácsénak sükere m ég kétes. 
P ita ministerben már csak a’ cortes tartja a’ lelket ; melly azonban 
hihetőleg nem sokára túl adand ra jta , ’s a’ ministerek tetteinek bi- 
rálgatásit alkalmasint a’ kabinet eloszlatása, vagy legalább tetem es 
módosítása követendi. —

Az uj elkobzási törvényben többi közt határoztatik: minden 
Spanyolországon kül tartózkodó spanyol, ha további elmaradásra 
különös engedelemmel nem bir, ’s három hónap alatt az alkotmányra 
’s kormány iránti hűségre meg nem esküszik, nyugdiját, fizetését, 
rendjeleit ’s hivatalát elveszti, ’s többé soha tisztségbe nem juthat. E ’ 
határzat azon spanyolokat is é rend i, kik felsőbb engedelemmel ta r
tózkodnak külföldön, ha a’ kitűzött határidőben az alkotmányra meg 
nem esküsznek.

A’ madridi „Patrióta“ állítása sze rin t, a’ mórok Ceuta ellen 
intézett meglámodása , a’ carlosi párttal kötött alku következménye, 
melly nem keVesbet tüze ki ezélul m agának, mint a’négyes szövetség 
két leghatalmasb tagját egymás közt meghasonlítani. A ’ marokkói 
császár mindazáltal időt kért, gondolkozhatni olly vállolatrul, melly 
dicsvágyának hizelg, ’s melly őt a’ földközi tenger kulcsával kecsegteti.

D. Carlos sept. 25én  Aranda de Duero vidékén mUtatkozék, 
Zariateguy harczosival egyesülendő; a’királyné győztes sergei azon
ban folyvást nyomában vannak. Azon állomásokat foglalván el a’trón- 
követelő, miken előbb Zariateguy tanyázott, Segovián át most sok
kal nagyobb haderővel fenyegeti Madridot, mint az említett carlosi 
tábornok csekély sergével ezelőtt eszközölheté. Igen félhető , mi
szerint Carlos jelenléte Burgos tartományban magosra élesztendi a’ 
zendülés lángjait, mellyeket már Zariateguy az elmékben gyujta. 
A’ főváras veszélyes helyzetét tehát m ég nem mondhatni elmúltnak { 
mert az most is folyvást fenyeget, csakhogy más oldalrul. Mig a’ trón- 
követelő hadserge e ’ mozdulatokat teszi, Cabrera Alsó-Arragoniába 
törekszik csalni a’ királyné sergeit, hol újabb fegyveres csapatokkal 
egyesülvén, alkalmasint akadályoztatni szándéka visszatérhetésüket 
azon ese tre , ha Carlos ismét megtámodná a’ fővárast.

Több átpártolt carlosi szökevény állítása szerint, a’ királyné 
sergei nagy részint a’ lázadók egymásközti meghasonloltának köszön
hetik győzelm eiket, m ert a’ castiliai’s biscayai carlospárliak keserű 
versenygéssel gyöngítik egymást ; a’ navarrai tk pedig elégületlenek 
azon befolyással, mellyet ’a trónkövetelőre Cabrera gyakorol. Xe- 
hány nappal az utolsó csata előtt iszonyú fenyegetőzéseket lehető 
hallani a’ táborban ; ennek tudomása nem kis mértékben bátoritá 
a’ királyné harczosit. —

Uegujahb telegrafi sürgöny szerint oct. 7 rü l, Espartero 25én  
ismét 30  embert fogottéi a’gyalog ösvényeken futó trónkövetelő u- 
tóhadáhul, melly a’ Önerőn átmenvén 27én  már Arandát is elhagyá, 
Zariateguyval egyesülendő. —  Bonnet arragoni parancsnok Morano 
tábornokot kerge ti, ’s egyik vezérét őO em berrel ’s 2 0 0  fegyver 
rel elfogó; a’ csipát más része Cahreraval egyesült, ki 27én  2 
ezer em berrel Canlaviejaba hátrállt. Üraa Teruelben van.

Bilbaoban nagy rettegés közt várja a’ kormányzó a’ katona
ság lázadását, melly zsoldhiány miatt minden perczben kitöréssel

fenyegeti a’ várost, mellyböl már csupán a’ félelem is számos la
kost kiűze.

A N G L I A
Oct. 2ikán a’ lordkanczellár nov. tű é re  halasztá el a par- 

liamentet, melly napon, mint már említők a’ törvényhozási m unká
latok ismét megkezdetnek, noha közhiedelem szerint fontos vitákra 
csak karácson után kerülend a’ sor. Az elhalasztásnál mind a’ két 
házbúi kél két tag volt jelen.

Az angol lapok folyvást igen üresek ’s csak Irlanddaí bajos
kodnak, a’ külföldi politikát pedig egészen mellőzik, llusszia’s Kelet 
m ár felejtve, Spanyolországot az egész világ megunta, még P o rtu 
gália ’s Canada is csak pillanatnyi figyelmet képes gerjeszteni. El- 
jövend azonban nem sokára ismét azon idő, mellyben ez o rszá
gok újra előszínre fognak lépni tö rténeteikkel; de most m indenek
előtt valamennyi lap ’s mögöttük álló párt csak egy érdeket ismér, 
’s e z : Melbourne ministeriitmának sorsa ’s első fellépte a’ parlia- 
mentben az ifjú királyné szárnyai alatt. A’ Times pedig igy szól a’ 
politikai forrongás irányáról; „Az egész iszonyú britt birodalomban, 
melly a’ világ két végét öleli, e’ pillanatban csak egy csatatért szem 
lélhetni, csak egyet, m ellyérta’ pártok vínak, csak egy tárgyat, melly 
olly mély nyomasztó aggodalmat s z ü l ’s ez — Irland állapotja. lr- 
landról, azon sötét vészteljes országról egy gondolkozó angol 
sem fordíthatja el most figyelmét. —

Nottinghamban legközelebb népgyülés tartatván, a’ többség 
azt határozó , hogy a’ külföldi gabna-beszállitásnak korlátozása a’ 
közönséges érdekre igen káros befolyású, ’s további divatozása min
den kereskedő , gyártó ’s földinivelő osztályt tönkre juttatand. Már 
is több idegen o rszágo t, melly eddig Angliábul vitető kézmügyari 
szükségit, arra kényszeíité e ’korlátozó rendszabály, hogy maga pó
tolja szükségeit,’s ez által az angol gyárak nem kis m értékben szen
vednek. Különös biztosság nevezteték folyamodás-készítésre a’ par- 
liamenthez, a’ gabnatörvények e ltö riesz tése  iránt.

Az alsó-canadai aísóház’ eloszlatása előtt, azon inditványt, 
melly a’ britt korona Iránt hűséget ’s vele szoros kapcsolatban m a
radást ajánl, 61 szóval veté félre 16 ellen , ’s már most a’ demok
rata - párt Papineaüt kívánja kormányintézőül.

(M. Herald) Több külföldi lap azon hirt kürtő ié, hogy az 
ártatlan spanyol Izabellát a’ fiatal Aumale francziaországi hghez 
szándék nőül adni, ©z hihetőnek is látszik m ert midőn Arguelles a’ 
cortesben kikelt áz illy politika e llen , a’ spanyol cortestest épen 
nem mutata kedvet ellenmondásra. Ha ez csakugyan megtörténnék, 
úgy Lajos Fulöp mindenesetre haderővel csöndesitendné le S p a
nyolországot, de egyszersmind némileg franczia tartománynyá alja- 
sitaná. —

Brightonben hatalmasan dolgoznak a* királyné ünnepélyes 
elfogadására szükséges készületeken. Azon félkör , mellyen át a’ 
városba menend ő fölsége, 8 9  lábnyi átm érőjű; felső páholyiban 
ezer, ’s az alsó karzatokon kétezer em ber foglalandhat helyet. Föld- 
seinen a’ várostanács álland, melly onnan a’ palotáig kisérendi ő föl- 
ségét. Azon inditványt, miszerint a’ királyné m egjelenése napján min
den kalmár délutáni 1 órakor csukja be boltját, egy radical borbély 
azon nyilatkoztára, hogy ha a’ tisztelet e’ jelét valóban annak kell 
tekinteni, úgy azt a’ polgárok szivsügalmára kell bízni, m ert tiszte
let-érzelm et parancs senki szivében sem gerjeszthet, félre veté a’ 
tanácstöbbség.

A’ íondon-middlesexi két uj sherif sept. 30án  tévé le esküjét. 
Egyik közűlök zsidó. A ’ sherif-hivatal igen régi ’s nagy fontosságú 
Angliában, ’s a’ sherifek mindenütt kir. tisztviselők, a’ middlesexit 
kivevén, mellynek hivatalát llO O ik  év óta a’ londoni lordm ayor ’« 
polgárok adják hűbérül. Minden polgár válosztható, ha esküvel nem 
bizonyítja, hogy értéke 15 ezer font sterlingnél kevesebb. Alderman 
nem lehet lordmayorrá . ha előbb sherif hivatalt nem viselt. A‘ she- 
rif-valosztás pedig következőleg történik: a’ lordm ayor 1 4  polgárra 
áldomást köszönt, ’s ezekbül aztán a* polgárság kettőt választ, egyi
ket London, a’ másikat Middlesex számára. A’ m egválasztottak 
4 0 0  font sterlingnyi birság mellett kötelesek hivatalokat elvállolni, 
’s Mihály napkor kezdik azt gyakorlani, miután esküjüket Guild- 
hallban letevék. Másnap W estm inisterbe mennek az uj sherifek , 
hol a’ kinctár-bárók hivatalaikba avatják őket következő szokások 
közt: bizonyos jószág hűbérnökei Shropshirebül fölszólitta'.ván k ö 
telességük teljesítésire, a’ legidősb alderman előlép a’ city nevében, 
s’ egy fahasábot széthasít, azon kötelesség képleges elism éréseül, 
melly szerint a’ city, mint az érintett jószág hübérnöke, a’ király
nak tűzifát tartozik szállítani. Azután ismét fölszólítják a’ cityt, mint 
st. Clement Danesben földbirtokost, mellyenj hajdan kovácsnmhely 

.állott, kötelessége teljesítésire, mire a’ kincstár egyik tisztviselője, 
a’ legidősb alderman jelenlétiben ’s nevében hat patkóval ’s 61  pat
kószeggel megjelenvén, azokat a’ király személyét képviselő egyik 
kincstár bárónak fölszámlálja. A’ sherif főbb kötelességei ezek : a’ 
börtönparancsokat ők teljesítik , ’s ha a’ király a’ vádló, azaz halált 
érdemlő bűnesetekben, ajtók betörése ’s háztetők lerombolása által 
is nyithatnak maguknak útat a’ tetteshez ; egyéb esetekben azonban 
soha sem szabad erőszakhoz nyúlnia, hanem ravaszsággal kénytele
nek hatalmukba keríteni a’ bűnöst. Továbbá ők teljesíitik a’ bírák 
parancsit , előidézik az esküiteket, a’ halálos Ítéleteket végre hajt
ják s zendülésekkor a’ megyei fegyveres erőt munkálatra szólítják. 

F B A X C Z í A 0  K S /, Á  G.
A ’ Moniteur oct. Tiki száma 3áról költ kir. rendeletet kö

zöl , melly a’ követkamrát föloszlatván, a’ valósztási biztosságokat



26án meginduland Constantine «lien a* egész sereg , melly ö ssze 
sen mintegy 18  ezer főre mehet. Számtalan fiatal főtiszt seregle 
össze Nemours hg körül, nagyobb részint fiai a’ császársági régi 
marsalok ’s tábornokoknak. Ezenkül még igen sok idegen tiszt is csat
lakozók a’ sereghez, mint magányos műkedvelő, körtük Küssel ausz
triai kapitány , és számos egyéb minden nemzetbeli. Harmincz 
aráb scheik is a’ francziákkal harczol, az öreg Hadschi Soliman 
Nehmet bey sógora ’s halálos ellensége pedig a’ rendezetlen spahi- 
kat vezérli. Ez agg harezost hihetőleg Constantine beyévé nev«- 
zendik a’ francziák , ha Achmet békességet nem köt a’ főváros be
vétele előtt —  Sept. 23án a’ bey megtámadó a’ merdschez-el-ha- 
mari tábort; gyalogsága puskalövésnyire közelite az órkolathoz, de 
nagy veszteséggel csakhamar hátrálni lön kénytelen. Leghevesb volt 
a’ csata Hasel - Akbar kezdetén, hol a’ 47 ik sorezred állott. Az 
ellenség száznál több holtat hagyott a’ csatatéren ; a’ francziák e l
lenben csak 6 holtat ’s 55  sebesültet számláltak. Ezután az egész  
constantinei sereg az elátkozott fürdőkhez (Hammam Meskulin) vo
nult. — Tunisban legközelebb összeesküvést födöztek fö l, melly 
a’ beyt meggyilkolni ’s helyette egy a’ porta által küldendő basát 
kormányzóul fogadni szándékozók. A ’ tunisi első minister volt az 
összeesküvés feje, ’s büntetésül azonnal zsinórt kelle csókolnia. 
Egyébiránt ez ügyben a’ constantinei bey ’s porta is részesült, az 
által eltávolithatni vélvén a’ francziákat Constantine alul.

Bonabul újabb hírek érkeztek a’ ministerséghez, mellyek 
szerint nem csak egy ezredben, hanem a’ sereg nagyobb részében 
kiütött a’ cholera; a’ bey pedig olly roppant haderővel bír, hogy 
a’ most Afrikában létező gyöngült beteg francóa katonasággal te l
jességgel nem indulhatni sükerreménynyel ellene. Ezenkül az ará- 
bok a’ Constantine felé vezető utakat majd egészen járatlanokká te
vék, elannyira, hogy a’ vállalatot ez évben már teljességgel létesit- 
hetlennek tekinthetni.

A’ párisi csarnokon híre terjedt, hogy Nemours hg nem 
«okára visszatérend Afrikábul, ’s az egész vállolat jövő tavaszra 
fog maradni. —

Hónai legújabb hir szerint a’ hadsereg oct. Íjén Nemours 
hg ’s Trezel tábornok vezérlete alatt megindult Constantine felé; 
8án pedig egy uj sorezred fog a’ szállitvány segítségére érkezni. 
Az idő igen kedvező. —

A’ király családostul sept. 30án Compiegnebül ismét st. 
C'loudba érkezek. —  Marseillebül érkezett legújabb telegrafi sür
göny Toulonban naponkint 2 7  cholera halálozást jelent. —  Lamen- 
nais Burgundból, hol bizonyos fontos munkán dolgozók, ismét Pa
risba fog visszatérni ’s a’ le xMonde lap szerkesztésiben folyvást 
munkás részt venni. —

N É M E T O R S Z Á G .
Maina mellékérül írják sept. liárül, hogy a’ német szövet- 

«ég törvényt akar hozni a’ literariai - sajátság iránt, mit valóban 
óhajtani kell. Déli Németországban gyalázatosán kereskednek az 
utánnyomással; ’s reméllhető: a’németszövetség nem hagyja elhang
zani pusztán a’ szavakat, mellyek azon sajátsági jog kijátszatása e l
len emelkednek.

A’ szász király oct. okán Lipcsébe menvén , miután »z ot
tani uj épületeket megvizsgálta, néhány főember kíséretében, vas
úton Althenbe kocsizott, mi 11 perez alatt történt meg. Allhen- 
ben reggelizett ’s ivott a’ vasútiak örömére Harkort vasút-igazgató 
egészségéért ’s este felé Pillnitzbe visszatért.

Oct. 6kán délután tévé első próbáját a’ würtemberg-bajor 
-dunai gözhajólársaság által Regensbu -gban épített gőzhajó, melly 
a’ llegensburgtól Frenghofenig menő, öt órányi utat, vizmentében 
1 óra 13 peres, vizellen 3 óra alatt végzé. Hajó, ’s erőmüve, 
mind igen derék; ’s ha meggondoljuk, hogy az erőmüvek nem 
fejthetik ki első próbakor mind azt, mit később tenni képesek, ezen 
igen jól sikerült próba után, a’ bajor Dum rendes, gyors, m ég  
vízellenes hajózhatásán is nem kétkedhetünk többé.

O R O S Z O R S Z Á G .
Sz. Pétervárból sept. 27kéről Írják, hogy a’ czárné sept. 

őkén W osnesenszkbe érkezett. A’ czár 15 0  tábornok kíséretében 
várta a’ czárnét a’ város előtt, melly este pompásan kivilágosíttntott. 
—  Odessába sept. 17 — I8kán éjjel, a czár a’ koronaörökös nagy- 
foggel, a’czárné pedig Ilona nagyhgnővel meg érkeztek. 0  cs. k. fensé
ge János ausztriai főhg Adalbert és Auguszt porosz kir. hgek, a’ 
szászweimari Bernhard Vilmos fiával, ’s a’ leuchtenbergi hg, kik 
a’ wosnesenszki táborozáson jelenvoltak, számos kísérettel h »son- 
lag Odessába mentek. —  A’ haladás, mit néhány év alatt a’ gyá
rok lettek e ’ városban, annyival szembetűnőbb, mert még 1803- 
ban Sz. Pétervárból vitetett, az odessai kormányzó zsemlyesülót, ko
vácsot, és asztalost. —  Az orosz literaturán ez évben nagy csor
ba esett a’ Marlinskij név alatt ismeretes hirlapszerkesztő (tulajdon
képen BesluschelT) halála által, ki az orosz prózában olly kitül 
nő, valamint Puschkin a’ költészetben.
G A B O N A Á R  : October l i l ik e n :  Tiszta búza 80 — 70 — 63- i/ 3  Kétszeres

53 2 / 3  — 50 — 46 2 3 Rozs 40 — 38 2 /3  — 362/3 — Árpa 80 2/3- 29 
1/3 — 26 2/3- Zab 20 — 19 1/3• 17 tfS- Kuknricza 32 — 31 1/3 30

P É N Z  K E L E T :  Becs, oct. u k eo . 5 pOles stal. kot. 105 1 /2; 4 pC tes; 100 5 /S
3 pCtes 78 7 /8 ;  Bécsi 2 i f i  pCtes bankóköt. 66 5/8-

D U N A Y I Z Á L L A 8 :  October a  én 6' 0" 0-'" JS'kán 6' 0" 6 "  I7ikén 5' 9" 6"
iS k á n  5 ' 7 " Q"'

nov. 4ikére (a’ két corsiccdt 18ra) híja össze, hogy mindenik egy 
követet válasszon, ’s a’ két kamra megnyitását f. é. dec. 18raha- 
tározza

paris, oct. 4én: A’ király 50 pairt neveze ki a’ kamrákat 
föloszlató rendeletében, ’s még nyomosabbá teszi azon rendszabályt. 
E’ pairnevezés alkalmasint nem csupán azért történt, hogy az el
ső kamra végre némi nyomosságot nyerjen, melly a’ k. családköltsé- 
gi törvény megszavazásakor ellensúlyul szolgálhasson a’ már minden- 
hatóságra emelkedni kezdett választó kamrának, hanem, hogy az ál
tal a’ választó biztosságokban hely nyíljék néhány uj másodkam
rai jelölt számára; mert uj férfiak, uj követek, uj nevek ’s elvek 
sokkal szükségesbek a’ dynastia, mint választópárt hiveinek. Min
den , mi hét év előtt nevezetes, kitűnő’s hatással biró volt a’ kam
rában ’s kívüle, a’ hét éves ármányharezban, melly egyik neveze
test a’ másikkal összeveszné, ’s aztán mind a’ kettőt tönkre juttatá, 
annyira elkopott már, hogy a’ kamrában sem hathatós ellenzésre, 
sem mihisteri egyes többségre, többé alkotó elemeket nem talál
hatni. A’ politikai Francziaország e’ pillanatban nagy csatahely, töm
ve holtakkal, sebesültekkel, ’s mindennemű töredékkel, hol min
den a’ két hadsereg dühös harcza után elveszett, vezéreit mind a’ 
két tábor megsemmité, ’s egymás zászlóit kölcsönösen szétszaggatá. 
A’ kamrák feloszlatása egy pár év előtt félelmes következményű láz
ba döntötte volna a’ nemzetet, ’s most egészen hanyag rendszabál
lyá törpült. — Ha némelly jóslatoknak hihetni, a’ kamra ezúttal 
mintegy 70  — 80  uj tagot kapand ’s a’t,

Kir. rendelet következtében, legközelebb Carrey is része
sült a’ közbocsánatban, kit 1836ban a’ pairszék megnemjelenés mi
att ítélt el.

Slrasburghan ismét öt személy törekvék a’ lőportoronyba 
Tonlani, 2 0  frankkal akarván megvesztegetni az őrt. A’ katona lár
mát ütött, ’s a’ gonosztevők megsebesiték ő t Elfogni egyet sem 
lehete közűlök, ’s az egész történetet folyvást mély homály födi.

A’ National szerint a’ bresti bagnoban (gályarab-tömlöcz) a’ 
közbocsánat daczára, bizonyos Leger ül, az 1832iki júniusi zen
dülésben részesülés miatt. A’ Charte erre megjegyzi, miszerint Leger 
nem politikai vétség, hanem a’ statushatalom védei ellen intézett 
gyilkos merény miatt bűnhődik. E' megjegyzés alaptalan, mert va
lamennyi júniusi zendüló nyíltan a’ status-hatalom védei,katonák, nem
zet-, ’s rendőrök-élele ellen törekvék.

Midőn Lalande admiral legközelebb meg akará látogatni a’ 
tunisi beyt, az udvarlási terem ajtajánál több személy kéré ó t : lenne 
szives máskorra halasztani látogatását, mivel állításuk szerint azon 
pillanatban házi dolgok tárták elfoglalva a* beyt. ’S ugyan mi dolog 
iehetett az ? Nem egyéb mint hogy a’ bey, tulajdon szemei előtt foj- 
tatá meg első ministeré , kegyenezét ’s egyszersmind unokaöcscsét.

Párisi lapok nem akarják hinni, hogy a’ Constantine elle
ni vállolat ez évben sikerülhessen, részint az igen rósz időjárat, ré
szint a’ sok nyavalya miatt, mellyek a’ franczia táborban öldököl
ve uralkodnak. A’ Temps, mellyet némileg ministen lapnak tekint
hetni, e’ tárgyban igy szól: „Magányos leveleink olly szomorú 
képben tüntetik élőnkbe bonai harezosink sorsát, hogy a’ vállolat 
felfüggesztését igen kívánatosnak vagyunk kénytelenek tartani. Oly 
rendszabály gúnyra szolgáltatna ugyan alkalmat; de inkább eltűr
hetjük azt, mint 7 — 8 ezer franciiát, kik 2 1  ezerbül még épek, 
nyilványos veszélyre kitenni isméretlen pusztaságokban ’s hegyi 
rengetegek közt, csupán azért, hogy egy jól erősített, ’s vakbuz
gó népiül védett várast hatalmunkba kerítsünk, mellybül elfoglalta- 
tása után azonnal ismét távoznunk kellene.“ — A’ Tulonnais ellen
ben olly híreket közöl, mellyekbül majd bizonyosan lehetne a’ 
szállitvány megindulását jóslani Constantine ellen. Szerinte ugyanis 
Damrémont tábornok ’s Nemours hg már a’ Merdschez - el-hama-
ri táborban vannak, hová folyvást újabb ezredeket várnak. __ A’
guelmai tábort már többször háborgaták az arábok ; de mindig sü- 
ker nélkül, mert az álgyutelepek azonnal nagy veszteséggel visz- 
szariasztják őket.

A’ constantinei hadszállitvány állapotjárul bonai levelek sept. 
18. 2 1 .  2 -1 .  s ^5rőlezt írják; „A’ táborbul érkezett újabb hir 
szerint, a’ ras-el-akbari szorost már végkép elfoglalá a’ franczia 
előcsapat. A’ bey sergei ellenállása igen gyönge volt ’s csupán 
néhány puskalövésből állott. Danirémont tábornok fő hadiszállása 
folyvást Merdschez-el-Hamarban van, ’s hadi erejét mintegy 8ezer 
főre számiihatni. Haditanács tartatván, néhány tábornok a’ háborút 
elhalasztalni kiváná, mivel a’ kedvetlen időjaratu évszak már igen 
közel van, leghatárzottabban Cararnan ’s Rulhieres szólának ez ér
telemben. „Sphinx“ gőzös négy századot szállított Algierbül, a’ iáik  
sorezred pedig kereskedóhajókon vesztegel a’ bonai kikötőben, mi
vel Marseillebül jő , hol a’ cholera pusztít.“ Duvivier ezredes foly
vást a’ guelmai táborban tartózkodik; melly azonban már minden 
fontosságát elveszté, mivel a’ táborszemek egy napjárásnyira előre 
nyomultak. Egyébiránt Guelma jelenleg nagy katona-kórházhoz ha
sonlít, hová valamennyi láborszállás betegeit küldözi, mivel iege- 
gészségesb fekvésű az egész tartományban. — Berbruggen Adorján 
mint régiségbuvár követi a’ tábort a’ franczia kormány rendeletébül, 
’s vele számos természettudós, kik külön osztalyonkint gyűjtögetnek 
nevezetességeket az algieri muzeum számára. —  Sept. iáién élénk 
mozgásba jött az egész franczia katonavonal, hire terjedvén , hogy
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F O G L A L A T :  Magyar-ás Erdélyország (m egtisztelés, kinevezések ’s előléptetések; Lenhossék Mihály jutalomhirdetése a’ dühkor iránt; Puthon b. utazása a’ gőzha
józás ügyében; boroszlai gyapjuvásár; különféle: Győrött gyásztisztclgés az elhunyt megyés püspökért, Liebe hazánkfia kitüntetése, sz. Endrén gőz-olajsajtó, ko
lozsvári gyujtogatási inerény; gömör-kishonti gyorsutazás; ’h a’ t.) Portugália (az ország, pártok, fő város és királyné mostani helyzete ; cortesviták az alkot
mányéul ; ’s a’ t.) Spanyolország (uj ministerség ; Quiroga rendeletéi a’ lázadók fékezésire; Cadixban választási zavargás; a’ carlosiak ocsinány rablási; 's a' t.) 
Francziaország esti csoportozatok Parisban; bonai hírek ’s a’ t.) Amerika (Van Buren gyülésnyitó beszéde veleje ’s a’ t.) Schweiz. Belgium. Német-Olasz- ’s 
Törökország. Klegyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

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

Ő cs. ’s np. kir. fölsége Otto görögországi királynak sz. Is t
ván magyar k. rend nagykeresztjét általküldeni, Saporta gróf ez re
dest ’s görög kir. udvari marsait ez alkalommal ugyanazon rend 
középkeresztjével diszesileni; f. h. Tiki rendeletében Tomacsek J ó 
zsef palóczi lelkészt, Scultety Aloiz püspöki lyceumbeli törlénet- 
tan iló t, ’s Csausz Mihály nagybányai lelkészt a’ szalhmári kápta
lanhoz tiszteletbeli kanonokokká, Prileszky Ferencz dunamelléki ke
rületi táblabirót kir. tanácsossá, S erím ge Dienes grófot, a’ horvát
országi tábla tiszt, b ráját pedig cs. aranykulcsossá; végre Szőgyényi 
Lőrincz és Najmájer Ferencznek m. k. u. kamrai tanácsosokká lel
tük által megürült m. k. kamrai titoknoki hivatalra Öles Aloizt és 
Mikecz Andort kegyelmesen kinevezni méltózlatott.

Lapjaink már em liiék, hogy Lenhossék Mihály, országunk 
főorvosa’s m. k. helytartósági tanácsos, a’ német term észetbúvá
rok ez évi prágai nagygyűlésén 1 0 0  aranyot hirdete jutalmul az 
ebdüh iránt teendő kérdések legjobbm egfejtésire.E’kérdések imezek : 
i )  Mellyek legfőbb okai ’s legbiztosabb jelei a’ kutyafaj eredeti dü
hének? 2) Mellyek ism értető jelei az elragadt dühmétely okozta sa 
játságos dühkórnak az em bernél? 3) Mellyek a’ legbiztosabb gyógy
szerek a’ dühkór ellen ? A’ gyanús sebek ’s dühnyáltól fertőztelett 
bórhelyek helyzeti külsü gyógyittatásán kívül, szükséges é általányosan 
a’ vérre, ideg- ’s nedv rendszerre ható gyógyszereket is használni? 
Mellyek ezek , ’s min alapszik meghatároztatásuk ? 4) Milly gyógy- 
rendszert ’s minő szereket használhatni az emberi dühkór kiütése 
’s tökéletes kitéjlése után némi sükerremény nyel ? Min alapszik ezek 
m eghatároztatása, ’s vannak e példák illyes nyavalya minden kétsé
gen túl emelkedett szerencsés m eggyógyittatásárul ? E ’ kérdések 
megfejtésével öt évig, azaz bezárólag egész 1 8 4 2 ig , vihatni a’ ju 
talomért. A ’ pályaválaszt írók jelmondatos német vagy diák nyel
vű értekezéseiket bérmenten a’ pesti orvosi karhoz küldendik; ne- 
vöket rejtő s as érbekezéi jelmondatával ellátott lepöcsételtt levél
ke pedig, lakásukat ’s polgári álláspontjukat foglalandja magában. 
Az említett orvosi kar a’ beküldendő értekezéseket egy nem rég e’ 
tórgyrul megjelent munka (A’ dühkór Lenhossék Mihálytól ’s a ’ t.) 
közelebb érintett szempontjai ’s tiszta tapasztalást elvek szerint 
fogja bírálni. A’ jutalomra érdemeseknek vélt válaszokat, a ’ legkö
zelebb következendő öt gyűlése a’ tezmészelbuvái oknak ’s orvo
soknak veendi beküldetésük sorozata szerint bírálás alá, ’s ha egyi
két e’ tudós gyülekezet minden tekintetben érdem esnek találandja 
jutalomra, annak szerzője megkapja a’ száz aranyat, melly addig a’ 
pesti orvosi kar gondviselése alatt marad. A’ kijelölt kérdések egy 
részbeni megfejtése dicséretre tarthat ugyan szám ot; de jutalomra 
n em , mert azt nem szándék fölosztani. A* koszoruzott pályairat a’ 
jutalomhirdető tulajdona m arad ; a’ nem jutalmazott értekezéseket 
pedig visszavehetendik szerző ik , ha egyébiránt maguk is úgy fog
ják kívánni.

Miután Puthon báró az első ausztriai gőzhajózás nagy érdemű 
igazgatója, Maria Anna gőzöst linzi első terhes útjában elkísérte, 
Linzből Schweizba rándult azon vashajókat vizsgálandólag, m ellyeket 
E scher és W yss uu. csináltattak. E ’ hajók erős, mégis könnyű al
katából meggyőződött Puthon b. ú r ,  hogy azok igen alkalmazha
tók folyóvízre is, ’s az ottani akadályokat legyőzhetik, minélfogva 
az említett házat hasonló hajó-készítésre megbizla. Angliában is 
nagy hitelük kezd lenni a’ vashajóknak, ’s úgy láLszik legalább fo
lyóvízi hajózásban a’ vas a’ fát kiszoritandja divatból.

Gy a p j u v á s á r :  A’ boroszlai lap ezeket közli: A’jelen évi őszi 
gyapjuvásárnak, melly oct. 2kán kezdődött, már vége. A’maradék gyap
jú-tömeg, melly mintegy 10—12 ezer mázsányit tőn, a’ belföldről, 
továbbá Lengyelországból, Galicziából, és Ausztria egy részébüli 
szállítások által 25 ezer mázsára hágott (melly mintegy 7000el haladja 
a’ mull évi őszi vásárkor áruban volt mennyiséget). Nyárigyapjut csak 
12—1500 mázsát hoztak; minek a’korán beállott hideg vala oka , mint 
a’ melly miatt 25 pcttel kevesebbet adott a’nyirés. E’ vásárra épen nem 
voltak kedvezők a’kinézések, mert noha nevezetes vevők érkeztek Angliá 
bői, mégsem volt szokott kedvük a’ vásárlásra; a’ németalföldiek még ke- 
vésbbé fogyasztók a’ naponként szaporodó mennyiséget, minélfogvást ala
csony árra ’s csigaként mászó foglalkozásra következtethettünk. Annyi
val meglepőbb vala tehát az ellenkező. A’25 ezer mázsából csak 5 —6000 
mázsa van máig eladatlan , ez sem egészen, mert vagy igen drága ne
mű, vagy nem ollyan, a’ milly kerestetik. Fő vevők honi gyárnokink vol
tak, kik a' lipcsei vásárról visszatérvén, hol posztaikat jó áron eladták, 
élénkül vásároltak. Az angolok’s több német kereskedő ház nem kis men
nyiséget vettek.^Leginkább keresték a’ sziléziai egy nyiretü 70 — 80 tal- 
lérost’saz 55—75 talléros nyári gyapjút, melly utóbbi nem volt szüksé
ges mennyiségben, meg az 50—65 talléros lengyel-egynyire,tüt. — 
Sziléziai báránygyapju és két nyiretü hiányzott, ’s legnagyobb részint 
már vásár előtt eladatott« A’ lengyel-nyárigyapjut 50—65 tallérral fizet

ték. A’ finom dög- és csáva vagy timár-gyapjuban több vevés történt 
amaz 50— 60, imez 35—40 talléron. Általában följebb tehetni 5 —6 
tallérral a’ gyapjú mostani árát, ’s ha a’ kereskedési düh Lengyelország
ban’s tb h. drága vételre nem csábit, mint rendesen szokott a’ gyapjuár 
magasulásakor történni, úgy élénk foglalkozást reménlyhetni tavaszig, a’ 
midőn középárt várhatni. Sót némelly esetben a’ tavaszszal el nem adott 
gyapjú 12 tallérral is följebb kelt , mint a’ tavaszon.

K ü l ö n f é l e :  Győrött a’ f. e. aug. Jáöán elhunyt ottani m e
gyés püspök Juranics Antalért a’ székesegyházban pompás gyász is“ 
teni tisztelet tartatván, a’ m agyar emlékbeszédet Farkas Imre fe* 
hérvári kanonok tartá; az ünnepélyes gyászmísét pedig Vurum Jó 
zsef nyitrai püspök mondá fényes kísérettel. Számos m egyei kül
döttség, vidéki lelkész , ’s egyéb ájtatos hallgatóság tölté a’ tágas 
szentegyház minden zu g á t, elannyira, hogy sokan visszamenni vol
tak kénytelenek. —  Liebe hazánkfia, rendkívül ügyes fö stész’s kő- 
m etszó, ki több évig Londonban, Parisban, s l -gközel-bb P rágá
ban tartózkodék, most sz. Pétervárbtil kapott igen fenyes ajánlatok 
mellett meghívást, mit elfogadni szándékozik, mivel hazájának nincs 
rája szüksége ! —  Egyik pesti nagykereskedő sz. Endrén góz-olaj- 
sajtót készíttet, mi ismét emelendi ez iparüző hely díszét. —  F. h. 
elején Kolozsvárt tűzveszély fenyegeté, ha szerencsére az üszköt 
széna közé dobó ném bert egy szekeres meg nem ragadja. A’ g o 
nosztevő mástul ingereltettnek vallá m a g á t ,’s börtönben várja m él
tó bün tetését..

Pestről, Váczon, Gyarmaton, Losonczon, R. Szombat ’s Rozsnyón 
keresztül Kassáig ’s Lőcséig a’legrövidebb vonalon a’Gömör-Kishonti 
gyorsutazási czim alatt alakult intézet részérül minden hétfőn, délelőtti 
10 órakor, Lőcséről és Kassáról egyegy kocsi indul el, és azon nap es
téjén Rozsnyóra érkezvén, ottan az utazók ’s küldendő portékák egy na
gyobb kényelemmel ellátott kocsira tétetvén át, szerdán reggel Pestre 
érkezik. Ugyanezen kocsi, minden csütörtökön esti 6 órakor Pestrül 
visszafelé indul és szombaton reggel Rozsnyóra, ’s ugyanaz nap estve 
Kassára és Lőcsére is érkezik.

P O R T U G Á L I A .
A’ cortes sept. 27iki ülése következő két alkotmányezikket 

hagyott helyben: 1) „A’ fölség a’nemzetben nyugszik, mellybül min
den politikai hatalom szárm azik; gyakorlata azonban a’ királyra, ’s 
cortesre mint a’ nemzet m eg b zo tiiri van bízva. Az alkotmány ál
tal m egism ért politikai hatalmak: a’ tövényhozó, végrehajtó ’s bí
rói . 2 ) A’ törvényhozó hatalom a’ király helyben hagyásával gya- 
koroltatik.“  —  E z utóbbi czikk, melly vétót tulajdonit a’ királynak, 
hosszas vitára nyújtott alkalmat. Őst. Beob.

Lissabonbul érkezett híreink sept. 29eig  terjednek. A’ char
tisták megbukta óta folyvást alkotmány - változtatással foglalatosko 
dék a’ cortes. Sa da Handeirat, ki buzgón törekvők a’ lázadók el- 
szélyedt hadcsoportit az alkotmányos sergekhez csatolni, naponkint 
várák a' fővárosban, mellynek lelkületűt ’s helyzetét legundokabb 
színekkel föstik az angol lapok. A’ közönség minden pillanatban e- 
gész, vagy legalább részletes ministerváltozást várt. A ’ királyné m eg
hallván Saldanha ’s Terceira so rsá t, rémülten fölsikolta ’s könyez- 
ve sohajtá, hogy már utolsó támaszit is elvesztő; rövid idő múlva 
azonban ismét egészen nyugottnak látszék. A’ Camillo-clubban a* 
királyné szám űzetését akarák indítványba hozni, miut idegen szem é
lyét. A’ M. Herald egyik levelezője igy ir e’ tárgyban: „H elyre ál
líttatván a’ chartisták szétüzetése által legalább néhány hétre a’ csönd, 
a’ cortes ismét alkotm ány-szerkesztésre forditá figyelmét, ’s az ez- 
iránti viták uj szakadást szülendnek, mert annyi a’ vélemény, mennyi 
a’ cortes-tag. A’ mostani m inisterség aristokr.itai ’s örökös kamrát 
óhajt, a’ királynét tiltom-mal (veto) akarj» fölruházni. Sa da Bandeira, 
das Antas, szóval, a’ tábor majd valamennyi fő tiszte’s magasb rangú 
polgári tisztviselő nem idegenkedik e’ szándéktul; a’ hadsereg azom 
ban, azaz közharezosak’s altisztek, kik az illyes dolgokban minden
kor elhatárzó szózattal bírnak, még nem nyilványitá eziránti véleményét,
’s valamig azt nem teendi, biztossággal nem állíthatni mellyik párté Ie- 
end a’ győzelem ? A’ csata most, miután a’ charta megbukott, a’ két kam
rai rendszer védei ’s azok közt fog kitörni, kik egy kamrát kívánnak al
kotni; ha pedig, mit előre bizonyosnak tartham i, a’ demokrata párt 
győzend, akkor republicanusok ’s királyiak közt ütend ki a harcz. 
Lissabonban szörnyű nyom orúság uralkodik; óranegyedenkint já r
hat föl ’s alá az em ber, mig valakivel találkozhatik, ’s a’ legszé- 
lesb utczákat fű lepi. Házasságra senki sem lé p , ’s m inden, Brr - 
ziliába vitorlázó hajó , tömve kivándorlókkal. — A’ bejai 7ik sor- 
ezred föllázadván, a’ charta ótalmára nyilatkozók, Saldanha szerző
dése után azonban visszatért esküjéhez. —  Egyébiránt most igen 
sok függ das Antastól, k i , mint mondják , Lissabonba szándékozik 
nyomulni, ’s tulajdon és katonáji tetszése szerinti kormányrendszert 
alkotni. —



rosulnak, a’ helység azon lakosi vagyonába! kapnak kárpótlást, kik- 
ről a’ hatóság tudja , hogy a’ trónkövetelőhez szítanak. 3) E’ kato- 
nakerület főparancsnoki fölhatalmazvák e ’ rendelmények szigorú vég
rehajtására , ’s e’ czélra minden katonaságot használhatnak. —

A’ csatatérrül semmi nevezetes újság. Némelly lapok sze 
rint már visszatért Navarrába a’ trónkövetelő, inások pedig Aranda- 
de Duero ’s Lerma közt mondják állani. Espartero folyvást sarká
ban van , Carondelet pedig Villadiego felé nyomult. San Sebastian - 
bul egy christinoi csapat kiindulván a’ tenger felé, Gnetaria biscayai 
kikötőt elfoglald, ’s dús martalékkal tért vissza őrhelyére- A’ casti- 
liai juntát San Leonardobul San Domingo de Silosba helyzék át 
a’ carlosiak. fadixban a’ választásoknál zavargás történt. 12 gránátos t. 
i. benyomulván a’ szentegyházba, elüzé a’ választókat. A’ nem zetőr
séget azornal fegyverre szólitá a’ dobpörgés, ’s m ég eddig nem 
tudn i: volt e komolyabb következménye a’ rendzavarásnak ?

Legújabb telegraíi sürgönyök szerint Espartero sept. 2 9 éu  
Pennarandaban volt; Carlos pedig Zariateguyval egyesülten Aran- 
dat tarlá elfoglalva; másnap azonban Gumiéi de Jesan felé hátráltak, 
’s oct. 3án 1 2 0 0  cariosi Ochaviat foglalá e l ,  melly várast azonnal 
elhagyó a’ nem zetőrség, hogy fegyvereit áltadni ne legyen kényte
len a’ lázadóknak.

F R A N C Z I A O B S Z Í G .
P aris , oct. 8án : Lombard utczában két egymásutáni napon 

zavargás történt. Rég időtül fogva szokás volt ez utczában, hol csupán 
gyógyszerészi nagykereskedők laknak, a’ boltokat esti 9 órakor be
csukni. Egy uj lakos eltérni kívánván e’ szokástul, megparancsolá 
segédének, hogy 10  órakor zárja be a’ boltot. E rre  este mintegy 
2 0 0  segéd gyűlt össze lakja e lő tt, ’s kiáltozás és káromlatok közt 
bezuzák valamennyi ab lak it,’s midőn maga egyik ablaknál mutatkoz
nék, egy üveg kénsavot röpítenek fejéhez, mi őt igen veszélyesen 
megsebesité. Másnap ismét csoportozatok történlek az említett bolt 
előtt, melly azonban akkor bezárva volt már, a ’ megjelent rendőrcsa- 
pal azonnal eltávolító a’ zavargókat, ’s rögtön több elfogatás történt. —■ 
A ’ párisi érsek a’karhangászatot valamennyi szentegyházban eltiltó, 
nem akarván, hogy olly személyek szavát hallja ott a’ közönség, kik 
egyébkint világi szenvedélyeket szoktak kifejezni a’ színházakban. —  
A ’ kamrát fölosrlaló kir. rendeletet kalauzolt hosszú nyilatkozvány 
nem maradt mindenféle magyarózgatás nélkül. A’National csupán lep
lezetlen jóváhagytát nézi benne az eddigi kormányrendszernek, ’s az 
1834iki kamra által helyeslett kivételi törvényeknek, csupán azon 
egy különbséggel, hogy a’ministerség nézete szerint most kedvezőbb 
a’ választók kedélyére hivatkozás, mint később, ’s hogy nem máskép 
cselekvés miatt kíván uj követeket, hanem olly kamrát óhajt, melly 
képes uj erővel *s bátorsággal haladni a’ már m egkezdett ösvényen. 
A ’ jour. des Débats sem hallgatott; e ’ lap magyarázata a’ doctri- 
nair párt reményeit emeli ki, mint annak mindenkori pártolója ; sze
rinte előbb-utóbb ismét doctrinair kezekbe keriilend a’ kormány, ’s 
Francziaország sorsa. A’ legitimisták két fő lapja, a’ Gazette ’s (juo- 
tidienne hadlábon állnak a’ France ’s 1’ Europe ellenében, választás
ra szólitván föl párthiveiket , kik bizonyos föltétek alatt most m ár 
talán 1 ̂ ajos Fülöppel is békealkura lépnének, míg a két utóbbi lap 
tiszta elszigeteltségben áll mindentől, m i i 8 3 0  óta történt. —

(Toulonnais.) A’ constantinei bey haderejét több lap ’s m agá
nyos levél igen túlságosan fösté. Az aga tábora, hiteles tudósítások
nál fogva, koránsem számit 8  ezer lovagot, a’ beyé pedig összesen 
alig 5 ez re t, ’s zászlai alatt legfölebb 9 ezer lovag harczoland. 
Constantinet 4  ezer harczos védi ; de nem török, mint hire járt, ha
nem m órok , kuluglik ’s arabok. Az algieri hajdani jancsárok, ’s a’ 
Tunisbol jöttek számát csak néhány százra tehetni. Tripolisban most 
kiszállott ugyan mintegy 8 0 0  katona; de azok nem olly hamar érke- 
zendhetnek Constantinebe. Achmet bey minden fáradsága m ellett 
sem volt képes eddig elég pattantyúst szerzeni hadsergéhez, álgyúji 
pedig olly rósz állapotban vannak, hogy valóban igen csekély síi
kért várhat tőlük, ’s ez okbul leginkább az utak elrontalásával törek
szik sereginknek nehezítni a’ közelítést. Gyalogsága számát nem 
határozhatni meg, mivel a’ törzsökök többnyire saját rovásukra szok
tak harczolni, ’s bizonyosan nagy részint semlegesen (neutral) vi- 
selendik magukat, ha mindjárt eleinte kedvező süker koronázandja 
a’ francziák fegyvereit. Egyébiránt a’ franczia tábor nem legörven- 
detesb állapotban van ; kórházaiban hatezer lázbeteg nyomja az ágyat. 
A ’ 1 2ik sorezred Bonában vesztegel, mivel cholera mutatkozék so 
raiban, ’s majd egyéb Francziaországbul érkezendő katonasággal 
tartalékserget alakitand, melly Rroo tábornok vezérlete alatt a’ fó- 
tábort később Constantine aló követendi. A ’ bey Constantine felé 
hátrál, ’s harczosi nagy része a’ háborút, mint azt egy szökevény 
aráb vallá a’ franczia táborban, már megunta. Nemours hg az „e l
átkozott fürdőket“ is m eglátogató, mellyek 57  Reaum. foknyi for- 
róságu vize magas hegyekről szörnyű robajjal zuhan csepkóbül ala
kult csudaképletek, kúpok, marabutok ’s a’ t. között a’ gyönyörű mély- 
zetü zöld völgybe, mi olly rendkívüli hatású, hogy azt helyesen le
írni valóban nem lehet. Több franczia le akará rajzolni a’ bájvidé
ket; de irónja kihullott rem egő kezeiből. A ’ hg el volt ragadtatva 
a’ term észet e’ csudás szépségből. —

A’ jour. de la Marine et des Colonies szerint egy ameri
kai hajóskapitány, utazás közben a’ déli tengereken két gyermekét 
találta fel La Peyrouse világ körül utazó szállitványához tartozott egyik 
hajósorvosának. A’ tengerész minister fölszólittatá e ’ hajóskapitányt 
e ’ tárgy iránti bővebb adatok előterjesztésire, ’s azon sziget körül
ményes leírására, mellyen állítása szerint a’ két gyerm eket találta.

S T A N Y O L  O R S Z Á G .
Előbbi számunkban mondott jóslatunk csakugyan valósult; 

Madridban uj ministerség létesült. Négy minister (Pizarro, San-Mi
guel, Salvato ’s Gonzalez Alonzo) ugyanis lemonda hivatalárul, mit 
azonnal uj kabinet-tagok kineveztetése követe, ’s ezek: Bardaji, 
sta ustitoknok (külügyminister) ; Balanzat hadm iníster; Castejon 
igazságminister; Uaphnel Perez belm inister; JoseMaria P erez , 
ideiglen pénzügyminister; ’s UHoa , tengerészminister. E ’ férfiak 
közül egyik sem tagja a’ cortesnek, eddigi tetteikbül Ítélvén, alkal
masint folytatni fogják az előbbi kormány-rendszert.

Az uj ministerek eddigi pályáját m eglehetős homály burkol
ja. Castejon igazságminister ugyanis eddig saragossai követ v o lt; 
Ulloa tengerészminister kétszer viselé ugyan már e ’hivatalt (1832- 
ben Zea alatt, ’s 1834ben); tettleges részt azonban soha sem vön 
a’ közügy - igazgatásban; Jose Maria Perez pénzügyminister mint 
pénztárnok szolgált a’ külügyi ministeriumban; Raphael P erez bel
minister pedig nemzeti gazdaság - tanitó vala.

A’ pénzügyminister okozván leginkább a’ kabinet megbuktál, 
érdekesnek véljük olvasóinkkal közleni Pita Pizarro által a’ cortes
nek benyújtott pénzügyi emlékirat kivonatát, mi olly nagy elégü- 
letlenséget szült az országban. Az említett munkábul kiviláglik, hogy 
f. év végén Spanyolország adóssága 1 ,4 7 7 ,1 1 0 ,3 8 6  realra m e
nend ; ez iszonyú mennyiségnek pedig csak igen igen csekély ré 
szét kapa meg a’ kormány, mert a’ szörnyű kamatok, ’s egyéb alá- 
valóságok a’ legnagyobb részt elnyelék.

A’ sept. 26iki cortesülés következő indítványt fogada e l : 
„Mivel a’ kormány a’ franczia követ kivánatára del Rey szigetet 
port Mahonban kőszén raktár gyanánt használhalásul átengedé Eran- 
cziaországnak, ’s e’rendszabály politikai nézetekbül ártalmas, a’ szi
get érdekeinek pedig fölötte káros, szükség, hogy a’cortes kénysze
rítse a’ kormányt, minden oklevél ’s utasitás azonnali előterjeszté
sire , mellyek e’ tárgy iránt befolyással voltak.

Madrid sept. 2 7 én : Mióta a’ trónkövetelő hátat fordíta Mad
ridnak, nem csak gyávaság foglalá el sergei lelkűletét, hanem ha
tártalan féktelenség is kezd köztük uralkodni. Brihuegaban majd 
Espartero hatalmába került Carlos tábornokkarostul, ’s csak nagy 
bajjal tuda Siguenza felé megmenekedni. Alcoleaban rút kicsapon
gásokat követének el katonáji. Egy épen akkor Saragossabul é r 
kezett gyorsszekeret ugyanis egy jól öltözött lovas cariosi tiszt öt 
Sánc'ás lovassal megállítván, a’ ben üiő három utast, Lacy ezredest 
’s két segédét, kiket az angol kormány Oraa tábornok főhadiszál
lására külde, durva bánásmóddal illeté. Czinkosival t. i. kitépeté baju
szaikat, fölnyittatá utiládóikat, ’s látván, hogy angolok, ’s leveleket 
visznek magukkal az angol követ szám ára, mind a’ három tis tét 
vagyonukkal együtt elhurczoltatá. Mindjárt ez eset után az emliteít 
angol tisztek cselédeit is ,  kik parasztkocsin érkezének Alcoleaba, 
kifosztással fenyegeté egy másik cariosi csapat; mivel azonban a’ 
kocsis isméré őket, megelégültek 2 0  piasterrel. M ég roszabb sors
ra jutott a’ saragossai közönséges gyorsszekér: ennek utasít minden 
vagyonuktól megfoszlák a’ kóbor carlosiak ; még egy kis gyerm e
ket is levetkőztetlek, ’s rablás közben dicsekvőleg említek , hogy a’ 
fönérintelt három angol tisztet agyonlövék ; mivel pedig további sor
sukról mindeddig semmi újabbat nem lehete hallani, annyit minden 
esetre bizonyosnak tarthatn i, hogy a’ carlosiak folyvást magukkal 
hurczolják őket ’s leveleiket visszaélésekre használják, mi nem kis 
mértékben nyugtalanítja az angol követet. W ylde ez red est, ki szin
te angol ügyvivői hivatalt visel Espartero táborában, fölszólitá u- 
gyan, hogy személyesen sürgesse a’ trónkövetelőnél az elfogott há
rom tiszt szabadon bocsáttatását: de nem igen h ihető , hogy mosta
ni helyzetében angol tisztviselőt magához bocsásson Carlos, ’s ez 
okbul már gyors hírnök által további utasítást kért Palmerstontul 
Villiers úr. Anglia alkalmasint hajlandó leszen még pedig teljes 
joggal, azon tisztek elfogatását, kik, mint angol követség! segédek 
a’ madridi udvarnál, a’ népjog szent ótalma alatt állottak, vakme
rő kihívásnak tekinteni a’ trónkövetelő résziről, 's mint ollyant min
den kínálkozó eszközzel’s móddal megboszúlni. Ezt ugyan a’ trónkö
vetelő maga is á tlátá, s rettegésből Anglia bosszújától csakugyan 
szabadon bocsáítatá a’ három tisztet, mint azt legújabb hírek jelen
tik ; nagy kérdés azonban: megelégszik e Anglia e ’ félszeg elég
tétellel olly komoly «érelméi t ?

(Juiroga tábornok ’s Uj-Castilia főkapitánya sept. 2 2én kö
vetkező rendelményt bocsáta közre, melly által a’ carlosiaktul fenye
getett kisebb iárosok ’s faluk lakosit arra kívánja bírni, hogy m a
gunkat álthatalosan védjék a’ lázadók ellen: „Azon kórok ’s bo- 
szantások , miket zendülőknek alig, hanem inkább rablóknak nevez
hető csapatok védelem nélkülieknek tudott helységekbe nyomulással 
okoznak, hová nem ritkán roszindulatuak szólítják őket, kik mindig 
készek azoknak segédkezet nyújtani, szükségessé teszik több sze
rencsétlenség elhárításául a’ szigorú rendszabályokhoz nyúlást. Paran
csolom te liét: i) Minden lázadó vagy rabló csapat megrohanásával 
fenyegetett helység, ha a’ támadók’ számát a’ lakosság fele fölül
m úlja, tartozik magát védni az ellenség ellen; a’helyhatóság pedig 
köteles a’ ezélszerü védelmet intézni, ’s erre  a’ helység minden la
kosit és segédforrásit használni. Kik vonakodnának illy védelemben 
részesülni, 2 0 0  aranyat fizetnek büntetésül; ha pedig ezt nem tel
jesíthetnék, két évi gályarabságra fognak Ítéltetni. Ha a’ hatóságok 
elmulasztják a’ védelmi előkészületeket, ’s azokbul következnék a’ 
megró hallás: fejenkint400aranyat íizetendnek büntetésül. 2) Kik harcz- 
ra szálkán a’ earlosiakkal, pénzükben vagy egyéb vagyonúkban ká-
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A’ londoni sept. 29ki lapok közük az egyesült statusok el
nöke, van Buren beszédét, mellyel sept. 4kén a’ rendkívüli gyűlést 
megnyitotta. E lőre létható vala, hogy a’ nagyon összebonyolult pénz
ügy teendi a’ beszéd legfontosb részét. \  an Buren tehát a keies- 
kedési zavar első forrásáig hat, ’s világosan kimondja: miképen a’ 
papirospénz rendkívüli mennyisége szüktelé a’ kereskedést olly szé
dítő tetőre. A’ megszaporodott papirospénz pedig eredt Jackson e l
nök azon rendeletéből, mi szerint, a’ status letéti pénze az egye
sült statusok bankjától elvonatván, az egész egyesületben számos e- 
gyéb banknak osztatott ki, minek következtében nagy számmal osz
tattak ki bankjegyek ’s megszaporodtak. „Innen, úgymond, a’ rendkí
vüli hitel, ’s a’ hitel szülte kereskedési düh,  innen a’ már ez évi 
martziusban 3 0  millió dollárra ment külföldi adóssága polgártársaik
nak; innen a’ gyárkészitmények szálliltatása olly m ennyiségben, 
melly haladja népünk szükségét, innen a’ tömérdek tőkének olly sla- 
tusjószágokba ülése, mellyek aránylag nem jövedelmeznek ; innen 
végre az egész néptömeget mindinkább ragadó vesztegetés.“ A 
roszon, az e lnök nézete szerint, főképen az által segíthetni, hogy a 
statusjövedelmek egyedül érczpénzben vagy olly pénzjegyekben sze
dessenek, miket könnyű pénzre váltani, ’s tüstint a’ statuskincstár
ba, nem pedig mint eddig, a’bankokba, fizettessenek : egyszersmind 
a’ felesleg jövedelem az egyes statusok között azonnal osztassék ki. 
—  Egy londoni lap nem igen k.edvezöleg nyilatkozik az elnök ja 
vaslatáról. „Magára hagyja, mond, a’ kereskedőket, hogy mint tud
nak segítsenek magokon, holott a’ kormány ’s törvényhatóság köz 
munkálkodását kívánja meg a’ tárgy. De a’ Courier máskép nyilat
kozik, ’s hiszi, hogy az elnök sem a’ kereskedők characterét, sem az 
ország segédeszközeit nem méri túlságosan. Egyébiránt a’ nem zeti
bank- fölállítást nagyon ellenzi, ’s bőven fejtegeti, mennyire czél- 
irányos, hogy a’ status, minden pénzzeli foglalkozásit törvényes pénz
forgási eszközben gyakorolja. —  Követházi elnöknek a’ képviselők 
Folk urat a’ kormány jelöltjét ’s előbbi speakert választék 1 16 szó
zattal. Sok tag nem volt jelen; mindazáltal a’ képviselőházban tíz , 
a’tanácsban 1 4  —  10  szótöbbségei reményleltek a’ kormány részire. 
A’ kormány ezen győzödelmét az elnök - választásban annyival fon- 
losbnak tartják, mivel az ő jog köre a’ különféle küldöttségek e l
nökeit kinevezni. —  ltoscoe nevvyorki hajó 11 ezer darab sovereign 
aranyat ’s mintegy ugyanannyi ezüstöt szállított Európába.

Van Buren, megnyitó beszéde folytában átmegyen az egye
sült statusok bankjára, ’s nyomosán mutogatja, hogy az minden ha
talmával , mellyet a’ nemzeti gyűlés ráruházott, nem vala képes 
a’ pénzzavart megakadályoztatni, mint azt sem teheté, hogy egyéb 
hasonló intézetek ne kapjanak lábra.“ M ég Nagybritanniában sem gá
tolható meg a’ nemzelibank a’ visszaéléseket, nem különösen a’ 
szerfölölti hitelt, ámbár azon banknak nagyobb jogai vannak, mint 
nálunk a’ hasonló intézet leghevesb ótalmazója kívánhatná. Ha m eg
gondoljuk azon kereskedési foglalkozásokat, mellyeket a’ nem zeti
bank segíthet, különösen az olly váltólevelek’ elszaporodtát találjuk 
veszélyesnek, mellyek csak képzelt tőkék képviselőji ugyan, m ég
is a’ folyamatban lévő bankjegyek bélyegét játszók, ’s a’ papiroshi
tel töm egét károsan növesztik. Váltólevelek alkotók az utóbbi évek
ben nagy részét annak, mit honi váltófoglalkozásnak neveztek ; ezek 
teszik eszközét az uzsoráskodásnak, ’s a’ folyami papirosok között 
legingadozóbbak; ezeket tehát nem pártolni, hanem minden lehető 
módon gátolni kellene népnek, és kormánynak. Ha pénztőkéket akar 
a’ kormány egy helyről másra szállítani, használhat a’ végre egyes 
személyeket eszközül; használhatja az olly váltóleveleket, miket 
maga húzott, vagy vett, ’s illy alkalommal a’lehetőségig tekintet
be veheti az egyeseket illető olly váltóleveleket, mellyeknek való 
pénzfoglalkozás teszi alapját. Azonban a’ kérdés, mennyire bocsát- 
kozhatik a’ kormány illy foglalkozásokba, szoros megfontolást kí
ván. Arra bizonyosan van jo g a , hogy az egyesült statusok közötti 
kereskedést igazgassa, a’ pénzbecset, vagy a’ kicserélés eszközét 
arany vagy ezüstben meghatározza ; de a’ statuspolgárok tőkéji szál
lításával nem foglalkozhatik, kivévén mennyire az a’ postahivatalok 
által megtörténhető. Sokkal számosb ugyan azok száma, kik nem 
zeti bankot óhajtanak, mint remélhetnék , hogy a’ nem zet, e’ ked- 
vencztárgyáról lemcndand ; de én teljesen meggyőződtem nemcsak 
rósz következésiről az újra fölállítandó banknak , hanem úgy tekin
tem azt mint ellenkezőt a’ nép nagyobb része akaratjával, mint gyen
gítőjét politikai rendszerünknek , mint alapítóját egy olly öszponto- 
sult pénzerőnek, melly respulikai intézetink szellemével ellenkez
nék, ’s azok tartósságát fenyegetné.“

,,A’ mi statusegyesületüuk alapultakor épen nem figyelmeztek 
arra, hogy a’ bankok a’ status czélját előmozdítsák, ’s midőn a’ kincstár, 
szorgos körülményekben, csakugyan vette hasznát a’banknak, ezt a’ 
szükség okozta inkább mint józan politika. Miután önállásunkat kivív
tuk , ’s mint nem zet léptünk a’ nemzetek sorába, nemcsak a’ ren 
des statusköltség nyom ott, hanem a’ nemzeti adósság is, mellybe 
függetlenségünk került ; azonban a’ még gyönge haza fejlődő ipar- 
ját nem akarván a’ jövedelemhez képest nagy adóval terhelni, egyéb 
segédeszközről kelle gondolkodnunk, ’s itt vette hasznát a’ kime
rült kincstár a’ bankoknak , mellyek bizonyos kedvezményeket kí
vántak a’ statustól, ’s ennek, azokért szükségében segédkezet aján
lottak —  de a’ mellyhez ez nagyon vigyázatlanul kapott. —• A’ nem
zeti adósság, a’ kül háború, nem engede fenhagyni a’ bankokkali 
kapcsolatunkkal; jelenleg nincs adósságunk, sőt fölösleg jövedel
münk ; semmi érdek nem kivánja tehát megújítani a’ köteléket, mit

maga az idő feloldozott. Sót inkább statusalkotmányunk, mindenfé
le segédforrásbani bővelködésiink , a’ béke idegen országokkal, az 
egyetértés, melly az egyes statusok közt uralkodik, mind ez kö te
lességünkké teszi, olly rendszert választanunk, melly az egész ja 
vát leginkább előmozdítja. Csak úgy állíthatnék újra föl a’ kincstár 
bankokkali egyesületét, ha meg volnánk győződve, hogy az eddigi 
bukások nem azon rendszerből ered tek , hanem csak történetesek 
voltak. De egyéb kárra is kell figyelmezníink, melly azon egyesü
letből származnék. Ha t. i. valamelly, közönséges pénzzel ellátott 
bank, váratlan eset miatt nem fizethet, a’ status sem elégitheti ki 
készpénzben hitelezőit, a’ mit azok, mint tudnivaló, törvényesen m eg
kívánhatnak. Semmi kereskedési akadéknak nem lett volna illy kü- 
vetkezete, ha a’ statusjövedelmek készpénzben szedetlek vala be, 
hasonlag készpénzben hagyatván a’ kincstárra ügyelőktől. Jelenleg 
az , kinek pénze bankban feküdt, a felfüggesztés következtében csak 
egy részét kapja vissza pénzének ; ellenben, ki azt készpénzben 
keríngleté, vesztés nélkül kereskedhetik vele. Epen igy van a’ kor
mányra nézve a' dolog, melly zavarba bonyolódik, ha az előbbi 
módon cselekszik , mit, az utóbbi mód szerint elkerült volna. Ezen 
bajok még nagyobbulnak pedig azon igazságos és hasznos törvé
nyek állal, mell} ek nem engedik böcstelen papirospénzt tolnunk hi
telezőink nyakába, minél fogva, illy bajokban nem rendelkezhetik 
dolgairól úgy, mini egyesek.“

,,A ’ szorgalmon ’s becsületességen alapuló hitel, igaz jutal
ma az érdemnek , ’s vetélkedést szül. De ha a’ hitelt nemtelen e sz 
közök élesztik, ha meg n-m  fontolt vállalatokra készteti a’ közönsé
g e t, ha az ipart uzsorások alá veti, v isszato lást ’s javítást érdemel. 
Ha elhatalmazik e’ ró sz , nem kiméli a’ szo rg a lm at’s erkölcsöt,sőt 
a’ dolgos nagy töm eget sújtja legérezhetőbbleg. Ugyan okosság 
lenne é, miután megmutató a’ tapasztalás, hogy a’ statusjövedel- 
meknek bankokba adása magokra a’ bankokra nézve kétséges hasz
n ú , a’ statuspolgárok foglalkozásit pedig világosan veszélyezteti, 
újra fölállítani azokkali kapcsolatunkat ? A közönséges pénzeket be
szedhetik, számon tarthatják, kiadhatják tisztviselők is. Csalás, be- 
rontás, ’s egyéb szerencsétlenség ellen pedig a’ bankok nem biztosít
hatnak inkább mint a’ kormány , különben a r t kellene állítani, hogy 
a’ banknak erősebb boltozata van mint a’ kincstárnak, ’s hogy a’ 
bank - igazgatók, ’s pénzkiadók, kiket sem nem választ a’ korm ány, 
sem annak ellenőrsége alatt nincsenek, több bizodalmát érdem el
nek , mi nt a ’ néptől választott, kötelességökre ünnepélyesen m eges
küdt, a’ gyűlés fő felügyelése alá rendelt, ’s a’ kormánynak felelő
séggel tartozó tisztviselők. A’ nehézségeket, mellyekkel já r a pénz
szállítás a’ kormány részirő l, mit a’ bankok által könnyebben esz- 
közöltethetőnek hisznek, nagyítják. A’ jelen számítások m ulatják , 
hogy a* fizetések sokkal nagyobb része a’ beszedők tartózkodási 
helyétől nem nagy távolságban történik. i8 3 4 b e n ,  melly évre biz
tosan hivatkozhatunk jövendőre nézve, a' kincstártól kibocsátott 
fizetési parancsok őOOüre mentek összesen. E ’ szerin t, általában 
nem esett egy napra egy parancs mindenik statusra. Azok legna
gyobb része Washingtonban ’s Newyorkban volt fizethető, az előbbi 
városra naponkint n ég y , az utóbbira két fizetés jutott, ’s a’ t.“

Figyelm et érdemel azon g y o rsaság , mellyel van Buren be
széde az egyesült statusokban elterjesztetett. A’ Courier kedden 12  
órakor hagyta el W ashingtont, ’s már 6  órakor Philadelphiában, 
(1 4 5  angol vagy is 2 9  németmérföld) ’s három perezre í 1 óra előtt 
N ew yorkban (2 4 2  angol vagy 4 8 y  németmérföld) volt; tehát az 
egész utat 10  óra 57  perez alatt végezte el. A’ Baltimore és W il
mington közötti 7 4  angol (vagy i 4 £  német) mérföldnyi vasúton 1 
óra 55  perez alatt repült át.

Nevvyorki aug. 23ró li tudósítás szerint Dodge kormányzó 
tschippewaekkeli szerződése szerint 2 0  mil. hold főidet fognak azok
8 7 5 ,0 0 0  dollárért átengedni. Atkinson osztályosnak sükerü lt, a’ 
potaw otom ikat, sacokat és dschowaeket kivándorlásra bírni. A’ Ischi- 
rokik, Tennessee statusban Red Clay ben gyűltek össze, a’ kormány j a 
vaslatit megérlendők, mellyeket, mint hiszik, elfogadandnak. Az in
diánbirtok’ határa hosszában készülendő katona úton sebesen dolgoz
nak, ’s már küldöttség neveztetett megvizsgálni a’ tájékot, hasonló , 
Arkansavíztől Red Riverid menő út készíttetése végett. Továbbá ü- 
gyes hadtisztekből álló küldöttség rnenend az éjkeleti határszélre, 
az ottani gyarmatosok ótalmára katonai őrhelyeket állítani. Szándé
koznak m ég a’ Sabinavizet, melly újabb vizsgálatok szerint fölfelé 
legaláb száz mérföldre hajózható , gőzösökön beútazn

A’ N ew york-E vening Bost, előbbi elnök Jackson tábornok
nak egy levelét közli Trousdale tábornokhoz, melly ben Jackson a’ 
statusbank ellen hathatósan nyilatkozik. „Én — mond —  alkotmányi 
okoknál fogva mindig ellene voltam azon intézetnek. Az alkotmány 
nem hatalmazza meg a’ gyűlést statusbank - fölállitásra; azon hatal
mat csak a’ nép adhatja m eg a’ gyűlésnek. Azon gondolat, hogy a’ 
kormány szabadságlevelet adjon egy st'átuslevéllel kereskedő egye
sületnek, ’s ez által (mint ez az egyesült statusok bankjával történt) 
magát a’ banktestület tagjává alacsonyilsa, —  sokkal képtelenebb 
előttem, mint vele inegbarátkozhassam ; ez olly veszélyteljes egye
sület, melly vajha soha nem létezne.“

A’ nemzeti gyűlés tanácskozásinak nyomtatója, végre, ti*en- 
háromszori szavazás után elválasztatoti. A’ győzelem Allen űré ’s 
csak egy szótöbbséggel. Ezen választás különösen azért nevezetes, 
m ert Allen egyébben ugyan mellette van a’ kormánynak ’s azt m in
den politikai kérdésben tám ogatja, de a’ pénzügyben, ezen minden 
tárgy közt legfontosabban, van Buren véleményétől különbözik.
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/  re, enbergből oct. fkáró l ezt írják: Kimúlt végre Horten
zia királyné hosszas ’s fájdalmas betegsége után, mellének első je 
lei már két év előtt mutatkoztak; de, szerencsétlenségre, illő te 
kintetbe nem vétettek. Európa leghiresb orvosinak tanácsi, dr Con
n e r  ki soha nem hagyta el, gyermekeinek ápolása, nem tarthatták 
meg', csak húzták nyavalyáját. Elhunyta méltó vala életéhez; a’ 
hosszas halállal küzdés nem törhette meg állhatatosságát, ’s nem 
tartóztatható visszakimerülhetlen adakozását. Végpillanatáig sze re 
tettel nézett az ót környező személyekre, kik közkeserűségbe ol
vadva, törekedtek teljesitni mindent, mit gyöngédség, ’s tisztelet 
kívánt. Számos baráti közül néhány kik távolról jöttek , hogy lát
hassák még elenyészte előtt, rokoni, cselédi, környezték beteg 
ágyát, nmllyben a’ vallás reményt ’s vigasztalást nyújtott. Fia fog
ta föl végsohajlását. Kiírhatná le az ő keservét! Néhány nap múl
va Ermätingenben Arenenberghez szomszéd faluban fog eltakarittat- 
ni. Imádság ’s köny nem hiányzanak e’ vidék jótevő nemtőjeért.

A’ lyoni Courierben következőt olvashatni: schweizi levele
zőnk majd hihellen dologrul értesíle. Állítják, hogy több német olasz 
és lengyel politikai szökevényeiknek sikerült Schweizban lappang 
hatni, innen kevéssel ezelőtt elutazott, némellyek csalfa útlevelekkel, 
mások útlevél nélkül a’ bádení nagy hgségben, Rajna - bajor mellé
ken, Hassziában élő szövetségeseikhez csatlakozandók, hogy egyesülve 
Hannoverába menjenek, hol az „ifjú Europa“ hiedelme szerint vala
mi létesítésre fejlődik. Ezen tébolygó sereg legalább annyi jót tesz 
elköltöztével , hogy Shweizot megmenti jelenlététől, mi annyival 
örvendetesb , mert azok legnagyobb része elhagyatott állapotban van. 

B E L G I U M .
Sept. 28kán Termondetól Genlbe vivő vasút beavatásakor a’ 

király ’s királyné is megjelentek. Minden össze gyűlve volt 1 órakor 
Mechelnben. „Charles quint“ gőzkocsi 16 szekeret vont. Ezt követék 
á’ lirlemonti, löw eni, anlw erpi, temiondei, brüsseli k ísére tek , mel- 
lyek röpülttökkor a’ királyt ’s királynét éljennel köszöntötték. E z al
kalommal a' király azon beszédében, mellyel a’ keletflandriai igaz
gatónak válaszolt, e lő terjeszté, hogy ő m ár trónra léptekor m eg 
vala győződve, mennyire szükséges Belgiumnak a’ tenger és Rajna 
közötti kapcsolat által könnyítni a’ közlekedést,’s hogy ezen kapcso
lat , mit sokan lehetetlennek tartottak , szerencsésen végrehajtatott. 
Országunk ámbár legifjabb Europa statusai közt, m ég is nem csak 
megelőzött egyéb országokat, hanem mint lükörpélda szorgalmi út
mutatással ’s jótevő hatással van egész Európára.

Majd hihetetlen a’ kormány törekvése a’ vasúti rendszer 
mind nagyobb tökélyre emelésében. Még ez év novemberében el
készül a’ Tirlemonttól Lüttichbe , ’s a’ jövő év májusában a’ Géni
ből B rüggébe, ’s Brüggéből Ostendébe vivő vasút, úgy hogy a* 
legközelebb nyár elején a’ Lüttichtől Ostendeig nyúló vonal , ’s e* 
szerint a’ Kölntől Ostendeig terjedő vonal kétharmad része kész 
leend. Arról is van szó, hogy az úgynevezett Campine, melly Anl- 
werplől nyugotnak ’s Diesttől délnek esik, és homokos terméketlen 
tartomány, jó, termékeny földdé változtassék ; minek sükerülése iránt 
nem kétkednek. Szóval magányos vállalatok,’s a’ kormány hatása ösz- 
szevetett vállal mozdítják elő Belgium jó lé té t; mi a’ politikai pártok
ra is nagy befolyású. A’ helyett, hogy szeretnének, mint ezelőtt, ki- 
csapongni, az ipar körébe vonulnak. Most világlik ki igazán a’ kor
mánytól választott rendszer bölcsesége. A’ republicanusok főizgató- 
ja a’ Courier b e ig e , ipar lapjává lett. Elenyésztek, kik egyesülést 
kívántak Francziaországgal. Az orangisták naponként kevesülnek. 
Orömzajjal fogadják a’ királyt, kit népe boldogítójának tekintenek.

A’ belga kamrák oct. 5kén ismét összegyűltek. Mivel a’ 
külpolitikában semmi változás nem történt, és ben béke van, ez út
tal a’ trónbeszéd ’s fölirás elmaradt.

N É M E T A L F Ö L D .
Hollandiából oct. 4éről Írják, hogy a’ hollandi vasúti társa

ság azon napon tartá közgyűlését Am sterdam ban, mellyben az 
igazgatóság javaslata az amsterdam-haarlemi vasút folytatása iránt 
Ley denen és Haagán keresztü l, elfogadtatott. Ámbár a’ kormány 
előbb csak az Amsterdam és Haarlem közti vasútra adott engedel- 
m e t, mindazáltal nem kétkedhetni, hogy annak folytatását is m eg
engedendő Az amsterdam-haarlemi vasúton erősen dolgoznak. A’ 
jövő évi auguslusra el akarják készíttetni, hogy azon hónap Sá4kén, 
a’ király születésnapján, fölszentelhessék.

N E  M E T 0  II S  Z  Á G.
Drezdából oct. 8 áról írják, hogy miután a’ német földmive 

lő egyesület első gyűlését elvégzé, azt a’ király megvendégelé. Ezen 
tá rsa sá g a ik  gyűlése jövő évi sept. 1 Okén Karlsruheban fog tartatni.

Stuttgart, oct. I Okén. A’ Parisban levő vvürternbergi követ
ség titoknoka tegnap ide érkezeti, ’s mint hallatszik a’ Nándor her* 
czeg , ’s a’ francziák királya’ Lajos Fülöp’ leánya, Maria hgnő köz
li házassági szerződést terjesztendi ő felsége mint a’ würtembergi 
kir. ház feje elibe, helybenhagyás ’s aláírás végett; m ert a’ w ür
tembergi kir. ház törvénye szerint is csupán akkor lehet ereje a’ kir. 
család vallamellyik herczege házasságának, ha abban a’ király mint 
családfő megegyezik.

A hires Humboldt Sándor következő fölszólitást közöl a’ ter
mészettudósokkal : Annak kinyomozósára : valljon a’ sok év óta (1 799- 
lől 18.1 Óig) n ovember első felében tapasztalt számos csillagmeteor 
(csiliagtisztulás) áll é 'a ’ föld m ágnesességével észrevehető kapcso
latban, tisztelt barátom Gauss udv. tanácsossal fölszólítom azon ter

mészettudósok ’s csillagászokat, kik vagy Gambey hajlatmórőjével, 
vagy Gauss tűkörkészitményével el vannak látva, tegyenek vizsgá
latot a’ mágnes elhajlása irán t, nov. 13dika delétől, nov. Í4dike 
deléig , a’ tehetségig kis időszakokban. Midőn e’ kérelemmel nyi
latkozom, egyszersmind azon vizsgálókat, kik a’mágneses zavar-vizs
gálatnak több időt szentelhetnek, emlékeztetem, hogy a’ fénymeteorok 
nagy hullongása (csillagtisztulások) az utóbbi hat évben, többször, 
mind Európában, mind azon kívül, nem nov. l.’ldika ’s 14dike éj
szakáján, hanem nov. I5á ’s I3 d ik a , nem különben 14 ’s 15ke 
■éjszakáin vétettek észre. Igen kívánatos tehát az említett éjszakákon 
is vizsgálódni.

0  L A S Z 0  B S Z Á G.
Nápolyi tudósítás szerint sept. 28án három franczia sorhajó 

-érkezett az oltani kikötőbe, honnan 30án reggel ismét eltávozott. 
Oct. 31 iki értesítés szerint az előbbi napokban mindinkább növekedetl 
a’ cholerából gyógyultak száma.

Az Alig. Z. Nápolyból sept. 30ró l írja, miképen az említett 
három franczia hajó (mindenik 9 2  álgyús), mind a’ lakosok mind a* 
kormány figyelmét nagy mértékben magára vonta, annyival inkább, 
mivel híre volt, hogy egy más hajóosztály horgonyt vele a’ baiai 
öbölben. A’ király minister! tanácsot g y ű jtö tt; a’ várost katonával, 
álgyúval erősítették, a’ franczia hajóhad később elhagyta ugyan a’ 
révpartot, de nem a’ tengeröbölt; beszélik, hogy a’ franczia kor
mány Angliával egyetértésben részéről minden idegen status ügyei
be avatkozásnak ünnepélyesen ellenmondott.

A’ Gazetta di Milano szerint, octoberben, Veronához közel, 
és a’ Brescia ’s Mantua közötti térségeken, néhány nagy hadgyakor
lás fogott vala tartatni, de Rajner fóhg ’s alkirály el akarván távoztat- 
ni m indent, mi azon áldott tartományok egészségi állapotját veszé
ly ez te tn é , czélszerünek látta ellenkező parancsot adni, mi nem 
azért tö rtén t, mintha közöttünk az ázsiai ragály jelei m utatkozná
nak , hanem hogy minden gyanú elhárittassék, melly az egészség
telenülést, netalán a’ sergek mozgásitól elválhatlan erőtetésben 
hinné gyökerezni. Továbbá az úgynevezett spadinik, kik legvak
merőbbek voltak a’ lombardiai űtonállok között, miután több czélirá- 
nyos rendelet következtében sem pusztiltathattak ki, végre bizonyos 
menedékjökben m eglepettek, ’s egyik halálosan m egsebesittetett, 
másik a’ törvényhatóság kezébe került.

Messinai újabb levelek szerint csökken a’ cholera Cataniá- 
ban; a’ városban maradt 3 0  ezer közül 8 — 4 0 ,0 0 0 , némellyek 
szerint 6 — 7 0 0 0  holt meg. Ott is mint Palermoban sok irtózatos- 
ságot követett el a’ nép eleinte. Néhány em bert elevenen tem ettek 
e l ,  másokat a’ templomajtókhoz szegeztek, ném ellyeket nyakig 
földbe ástak, ’s künálló fejőket kővel zúzták össze, így bántak több 
főhivatalnok közt magával a’ cataniai f e lü g y e lő v e l  is. —  Máltái le
velek szerint ott 4  —  5 ezer em bert ragadott el a’ görcsm irigy, 
mi üly kis szigetben szerfölött sok.

E L E G Y H I R.
Következők a’ most élő spanyol költők : Jó sé  deEspronceda , 

Ventura de la Vega, J. Bermudez de C astro, Luis de Usozi Bio , 
Manuel Breton de los H erreros, Seraphin C. Calderon, J . A. A - 
lonso, Ramon de Mesonero, Romanos Nicome de Pastor Oiaz, •  
Martinez de la Rosa. E ' szerint a’ mostani költők közt is előtűnik a ’ 
Calderon és Vega név. —  Az angol term észtetudósok az idén Liver
poolban tartották gyűlésüket, sept. t ik é tó l  16ig. Tudjuk, hogy ez 
egyesület a’ ném et term észettudósok példája után alakult. Azonban 
a ’ német anya szülte magzat a’ szabad Albion emlőin kis idő alatt bá
mulatos erőre ju to tt,’s anyját meghaladta. Matre pulchra íilia pulchri- 
or. Ezerötszázzal vala több tag a’ liverpooli gyűlésen mint a’ p rágai
ban, 700zal számlált több személyt mint a’ tavalyi, melly B ristol
ban tartatott. Oka e’ nagy haladásnak — m inta’ liverpooli gyűlésben 
Trail úr szépen fejtegeté —  főképen az, mert nem kellett e ’ szülött
nek gyönge gyermeki korral küzdeni, hanem , a’ legjelesb bel - é s  
külföldi tudósok részvétele által, mint a’ Jupiter fejében fogant P a l
las, készen állott elő. Az idei gyűlés kővetkező szakaszokra vala 
osztva, 1) mathematikai és physikai d. B rew ster elnöksége alatt f 
2) chsmiai és mineralogiai, M. Faraday elnöksége alatt, 3) geoló
giai és mineralogiai, prof. Sedvvick elnöksége alatt, 4) soologiai 
és botanikai, W . S. Mackay elnöksége alatt, 5) anatómiai és o r
vosi, prof. Clarké elnöksége alatt, 6 ) statistikai, Saudon lord elnöksé
ge a la tt, 7) mechanikai, D. Robinson elnöksége alatt. A’ jövő évi 
gyűlés elnökévé a’ northumberlandi hg választatott.

G A B O N A Á R .  Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.
—

b ú i t | k l t i i s r .  | r a t « 4 rp « ■ a b lruViir.

oct. Sért Unglivár ~7< —72 54—50 40-36 | 32- 28 56 — 82 — -

6án Arad 58 48 | 48 18 19 50 1 -

>> 7 éu Baja 70—60 44—37 | 34 24 20 24 ! 37
1 0 én Dchrecien 60-50 40 -  35 | 30-28 1 22—20 | 18-16 | “  1 40-35
1 2 én N .  Beesk. 50 39 1 -  1 17 | 15 1 40 | 25
1 2 én Mosony 100—60 46-44 | 45-40 38 30 1 34—25 1 60—50 | -
44 én Komárom 63— 57 52-40 | 35 — 31 | J4 30 | 20 — 18 1 34-28 | -

Igán Uj-Becse 60 — 40 30 1 -  1 20—15 | 1 20 | -

f f 20án Pest 80-60 4« | 38—36 | 29—26 20-17 | 33-30 80—66

P É N Z K R L KT :  Becs, oct. 18k-«“- 5 pCles «tat. köt. 78 13/1« 2 l/2 pCtcs 59 7/8 
1834ki 500 fitos kölcsön 593 l / 8  Bécsi 2 i f i  pCtcs bankóköt. «6 5/8 m 
mlv. kanna 2 pCtcs köt. 54- Bankrészvény dar. 13SB i f i  for.

DUNA V Í Z Á L L Á S :  Oct. igén 5' 4" 0'"- 20án 5 ' 2 " 6"'. g^én 5' 1" 8'".

Szerkeszti 11 e I m e c z y. — Nyomtatjai) e i m e 1.



F e s t ,

szerda, o ct. 35 . JELENKOR. H . r .  M S  (im .

KO GL AL A T : Magyar-és Erdélyország (kinevezések ’s előléptetések; két kir. leirat a’ szebeni országgviiléshez; jelöltválosztás az országos elnökségre; a’ főkor- 
mányzó, itélőraester ’s eddigi országos elnök beszédei ; a’ verebély-sz. györgyi papnemesség tisztújító széke; gőzösink utjai jövő novemberben; a’ bécsi két 
ház oct. gién húzott nyertesei ’s a t.) Portugália (a’ királyné makacsul pártoljaa’ chartistákat,’s a’ ministerség lemond ; eorteshatárzatok; dasAntas napiparancsa’s az 
angol követ serelmei; Saldanha szabadkozása; ’s a’ t.) Spanyolország (Quiroga visszaveszi a’ lapszerkesztőket korlátozó parancsát; hadi hírek; ’s a’ t.) Anglia 
(Harvey beszéde a’ nottinghami népgyűlésen; a’ kereskedők birminghami gyűlése; Victoria királyné Brigthonbcn ; angolehinai kereskedés állapotja; ’s a’ t.) Fran- 
cziaország (a’ j>arisi diákok párviadalai; hírek az afrikai táborbul: a’ francziák áthaladnak Seybovse folyamon ’s a’ vashido ; ’s a’ t-) Amerika (ujyorki némber- 
gyiilés; ’s ’a t.) Schweiz (ezéhek megszűntetése; ’s a’ t. Német-, s ’ Török- ország. Gabonaár. Pénzkelet. Lotto.!

M A G Y A R -  és E R  D É  ír Y 0  R S Z Á G.
Okos. kir. ap. felsége f. h. A 4iki határzatában JakabíTy S i

m o n u l .  k. udv. kanczellariai előadó tanácsost, 5 0  évi h ű ’s hasznos 
szolgálatit méltányolván, m. kir. sz. Istvánrend kiskeresztesévé 
n ev ezn i; R otter Fercncz sóvári főügyelőt 4(3 évi hű szolgálati te 
kintetéből egész eddigi fizetésével, végre Salain Réla királykuli 
vám- ’s 30ad hivatali jegyszedőt szinte nyugalmazni méltóztatott.

N. S z e b e n .  Oct. 7ki országos ülésben a’ kormányszék kö
vetség utján megbivatván , b e jö tt, ’s a’ kormányzó előlülte alatt 
felolvastatolt ő felségének következő két kir. kegyelmes leirata :

a) Ferdinandus ect. E tenure demissae repraesenlionis fidelium 
SS- et 0 0 . ‘ de (3a Junii a. c. exaratae , et medio delegati ad haec 
percbari Magúi Nostri Transsylvaniae Ppatus comitia Reg. Commis- 
sarii IVostri Plenipotentiarii, Seren. Reg. Principis Arch. Ferdinandi 
Patruelis Nostri plurimum dilecti, Nobis una cum confecto super de- 
positione fidelitatis homagii instrumento, substra tae , tam filialem il
lám pietatem , cujus professione íideles SS. et 0 0 . augustis Divi P a
rentis iVostri inanibus, suaeque erga ilium pupulorum suorum patrem 
gratitudini litarunt, quam verő alaeritatem, qua derivatam in se a ma- 
joribus suis in Nos, augustainque domum nostrarn fidem et de iotio- 
nem , debito (idelitalis homagio deposito uberius declararunt, perlu- 
benter cognovimus, benigne annuentes : ut hoc ipsurn suae in Nos 
tidei, prout et didi per antelatum Serenissimum Reg. Ppem, qua ad 
comitia haec del- Comm. Nőst. Reg. Plenipotentiariuin in animam No- 
stram  sacramenti monumentum in tabulas legum refera tu r, conden- 
dusque super solemni actu hoc articnlus confirmationi nostrae reg. 
substernatur. Nihil Nobis antiquius esse, quam ut prosperitás publica 
perchari hujus M. Pptus T ranniae, via modoque legibus praeseripto 
ulterioribus increm ents augeatur, iterum iterumque confirmamus. 
Quemadmodum verő hoc ducti studio jure Nobis pollicemur, fideles 
SS. et 0 0 .  in ipsis etiam benignarum propositionum nosírarum ob- 
jectis ad accelerandum nostrum ilium scopum d irects pei tractandis 
pari cum promtitudine adlaboraturos e sse , ita securos eos esse ju- 
beinus, legalia fidelium SS. et 0 0 .  desideria Nobis suo modo et or- 
dine proponenda, nunquam non promtum paratumque ad animum 
nostrum aditum habitura, et super iis Nos benignas resolutiones 
nostras pro paterno nostro in percharum  hunc Ppatum Nost. T ran 
niae afi’ectu elargiluros esse. In reliquo ect. Datum lschlii 3ia aug. 
1837. Regnorum nostrorum tertio. Ferdinandus nip. b. Josephus 
Miske nip. Ad mandátum ect. b. Lazarus Apor

b) Ferdinandusect. Candilatione ad vacans Cancellarii Tranniae 
Aulici munus in generáli fidelium SS. et 0 0 .  congregatione peracta, 
etope repraesentationis ddto 18ae junii a. c. submi-sa, Nobisque suomo- 
do relata : íidelem Nőst. S p ed  ac Gen. Alexium Nopcsa de Felsőszilvás, 
inodernum Statuum Praesidentem ad praeallalum munus benigne de- 
nominandum invenimus. Quam benignam Resolulionem N ostram lle- 
giam dum Vobis notam hisce reddim us, Vos simul eo provocarevo- 
lum us, ut pro munere Statuum Praesidentis per benignam banc No- 
stram  denominalionem in vacantiam recidente, candidationem vestram 
quo ocyus benignae Noslrae resolutioni Regiae substernatis. In reli
quo etc. Datum lschlii 1-a sept. 1837. Regnorum Nostrorum tertio. 
Ferdinandus mp. b. Josephus Miske , mp. Ad mandátum etc. b. Laza
rus Apor mp.

Mellyek közleiratra adatni határoztalván, Nopcsa Elek úr o r
szágos elnöki hivatalától ékes beszéddel búcsút vön, mellyet Földvá
ri Farkas itélőmester szép beszéddel fogadott.

October 1 Okén tartott országos ülésben tartományi kanezel- 
lár Lázár László g r., mint a’ f. k. kormányszék által küldött ideigle- 
ni elnök beköszöntvén , elnöksége alatt az országos elnöki főhiva
talra választás tétetni határoztalott,

N. S z e b e n b e n  oct. l lk é n  tartott ülésben az o r s z á g o s  
e l n ö k s é g r e  (Statuum P rae ses), következő érdem es hazafiak vá
lasztattak: A’ k a t h o l i c .  közül: b. R e m é n y  l g n á c z  k. hivatalos; 

.JB á n ífy  J ó z s e f  gróf nyug. kormányszéki tanácsos; ’s B a r  c s a i J á 
n o s  kir. hivatalos. —- A’ r e f o r m ,  közül: b. K e m é n y  F e r e n c z  
kormányszéki tanácsos; b. B á n f f y  L á s z l ó  R r a s z n a  vmegyei 
követ ’s T  e I e k i J ó z s e f  gróf b. titk. tanácsos ’s a’ m. országi ud
vari kanczellarián udv. tan. — Az e v a n g. közül.' B e d e u s  J ó z s e f  
tart. főbiztos; C o n r á d  A n d r á s  korín, tanácsos’s R e  g i u s  J á n o s  
Besztercze vidéke követe. — Az u n i t a r .  közül: S z e n t i v á n y i  D á 
n i e l  kir. tábla i közbiró ; S a l a  S á m u e l  i t é l ő m e s t e r ’s B a r t h a  
I s t v á n  kormányszéki litoknok

(Miután oct. őkén a’ hivatali beiktatás végzetével ő. k. főher- 
czegsége fényes kíséretestül az országos terem et elhagyván, a’k. kor
mány tagjai oda visszajöttek, a’ főkormányzó köv. beszéddel köszön
tötte a’ Kkat. és Rket:)

Tek. KKuk és Rendek! Soha nagy m éltóságra nem vágyván, 
tündökleni mások felett nem kívántam. Gazdaságfolytatással, ’s édes 
gyermekim nevelésével iöglalatoskodám ifjabb esztendeimben ’s há- • 
zam körébeni m egelégedésem  olly boldognak képzelteté velem léte
m et, hogy senkinek nagy hivatalát, fényes helyeztetését, terjedelmes 
hatáskörét nem irigyelném. — Azonban ezen szűk körben is hazám 
iránt mindenkor a’legtisztább szeretet égett szivemben, ’s fels. fejdel- 
mem iránt tántoríthatatlan hivséget tápláltam melyemben. Ezek való

nak rugóji annak, hogy midőn legkegyelmesb uralkodóm szolgálatú 
mat megkívánta, azt, alattvalói engedelm ességgel felvállalnám, fel
tevén azt, hogy igy hazámnak is szolgálva, az iránti szeretetem  meg- 
bizonyitására legtöbb alkalmatosság is fog nyujlalni énnekem. —• 
Hogy csekély tetietségim hez képest fejdelmem ir ánti kötelességem 
nek megfeleltem  légyen , az iránt megnyugtat lélekism éretem , de 
biztosit az is , hogy 20 esztendő lefolyása alatt, mióta t. í. közszolgá
latban vagyok, a’ kir. kegyelem méltatlan személyemhez mind nagyobb 
mértékben járult. Mennyire egyeztettem  a’ fejedelem iránti köteles
ségemm el a z t , mellyel édes hazámnak tartozom, azt a’ T . Kk és 
Rk. bölcs ítéletére bízom, kiknek csakugyan eziránti ítéletük hogy rám 
nézve nem kedvetlen, ebben megnyugtat az , hogy miután fels. 
Urunk a’ T. Kk és llknek utat nyitott az ország sarkalatos hivatalai
nak törvényszerű betöltésére, a’ legelső hazabeli hivatalra tétetett vá
lasztás alkalmával csekély személyemet is a’löbbek közt megválasztván, 
ezzel irántami nagyrabecsült bizodalmukat megmutatni méltóztattak. 
Midőn tehát e ’ becses bizodalom kövelkezésiben a kir kegyelem is 
ezen legdíszesebb hivatalra kinevezett, ’s e ’ szerint mind a’ haza mind 
a’ fejedelem bizodalmáról biztosítva lévén, nagyon szerencsésnek tai’- 
tom magamat Nagy a’ kegyelem , melly hozzám já ru lt, ’s méltán ör
vendhetek e ’ szerencsének ; mindazáltal méltóztassanak a’ T  Kk. és 
Rk. elhitetve lenni: nem annyira örvendek kineveztetésemnek, mint 
annak, hogy az országnak maga szabad választási jósával élhetni en
ged tete tt, ’s törvényesen választolt tisztjeit láthatja — Alattvalói mély 
tisztelettel hálalom legkegyelm esb fejdelmemnek hazám iránt mutatott 
ezen kegyelm ét, mélyen tisztelem csekély személyemnek e ’szerint 
lett megkülönböztetésével hozzám járult kegyességét, a legforróbb 
háládatos érzéssel köszönöm a’ T. Kk. és üknek hozzám mutatott eb
béli szívességüket Ám de a’ milly szép és nagy e ’ hivatal, mellybe 
most iktattatni szerencsém  van, szintolly nagy a’ tereli is, mellyel az 
együtt já r;  ’s midőn meggondolom: minő nagy teh e tség ű , ritka tu
lajdonságú, nagyra term ett férfiak viselték ezt előttem, valóban gyen
geségem et ism érve, előre elcsüggednem  kellene, ha nem biztatna 
engem et a’ T. Kk. és üknek már is érdem em  fölött tapasztalt szíves
sége ; hogy, ha a’ tereh  alatt vállaim lankadni kezdenének, megbízott 
gyámolim lenni m éltóztatnak; a’ hová látásim nem érkeznének, bölcs 
tanácsukkal elősegíteni m eg nem szűnnek llly szép bizodalommal 
foglalom el tehát e ’ hivatalt, mellynek lélekisméretes viselésére m a
gam at a’ nem es ország színén hittel leköteleztem , ’s bizonyossá le 
szem a’ T. Kkat és Rket , hogy fels. Urunk törvényes jósainak szo
ros fentartása mellett, a’ mi hijányai vannak törvényinknek, buzgó 
közbenjárásom után , fels. fejdelmünk által megorvosollatásán éjjel nap
pal fáradozni fogok , hogy minden egyébhez , de főként az igazság 
kiszolgáltatásához tiszta szívvel és kézzel fogok látni; valamint én is 
tökéletesen megvagyok a’ felől győződve, hogy miképen én minden 
törekedésem m el a’közjóra fogok czélozni, azonképen a’ T. Kk és Rk 
is legfőbbképen azt fogják munkálni, ’s hogy a’ fejedelem hez való bi
zodalommal minden tartalék nélkül, — az egym ás közötti ügyesség
gel, de minden kivétel nélkül, — a’ közös seg ítséggel, de minden 
m egkéretés nélkül, — ezekkel, mondom, mint azon óhajtott jónak 
legfőbb eszközeivel, hazájának áldozni kiki dicsőségnek és gyönyörű
ségének fogja tartani. Velem együtt vezettetnek bé ma hivatalaikba 
azon érdem es hazafiak, kiket, miután a’ T. Kk. és Rk. bizodalma 
személyeikhez járu lt, fels. Urunk e ’bizodalmát méltányolván, a’ haza 
kormányára ren d e lt, ’s kiknek együtt - munkálásával reméllem ez u j 
hivatalomat úgy foly tathatni, hogy fáradozásaikat a’ fejedelem jóvá
hagyása ’s a’ haza m egelégedése kövesse, méltóztassanak a’ T . í\k 
és Rk. valamint csekély személyem et, úgy ezen főkormányszék min
den tagjait, kiknek legszentebb köleleségök fog lenni, valamint a’ 
fejedelem és haza között mind két rész boldogitására szükségesképen 
megkívántak'» kölcsönös bizodalomnak és szeretetnek állandó fenállá- 
sán , úgy szinte az egyes hazafiaknak igazságuk kiszolgáltatásán fá- 
radhatlanúl munkálkodni; úri jóvoltokba, szivességökbe’s atyafi sze- 
retetükbe nemcsak befogadni, hanem állandóul m eg is tartani. A’ T. 
Rendeknek ez alkainatossággal csekély személyem hez ’s a’ kir. fő- 
kormányszékhez bizonyított nagy szívességüket hálálom ; ’s Ígérem, 
hogy a’ mig ez állásban lenni szerencsém  leszen, legfőbb kötelessé
gem nek fogom tartani, a’ fejedelem és haza bizodalmát, szeretetét 
m egérdem elni ’s állandóul megtartani.

Mellyet F ö l d v á r i  F a r k a s  itélőmester ezen beszéddel fo
gadott: Főméit, g róf Gubernator úr! Alkolványos e ’szép hazában el
sőnek lenni, nagy és szivet emelő elrendelletés! De mennyivel m a
gasabb a’meghivalás, annál súlyosabb és lankasztóbb a’ tereli, melly 
a’ vállakon fekszik. A’fejedelem-, haza-,’s honfiaknak tömérdek kincse 
van a’ főkormányzó hiv kezeibe letéve, a’ mivel mint bizodalom zá
logával bírni és diszeskedni, dicsőséges dolog ugyan, de nagy azon 
számadás is , melly e ’ dicsőséget nyomban kiséri —

A fényes méltóságot leereszkedéssel helyesen m érsékelni, a’ 
hatalmat az alattvalók sze re idéve l okosan párosítani, a’fejedelem bol
dogítani kivánó intézeteit és a’ haza jogait, részrehajlás nélkül, köz
jólétre egyesíteni, a’ törvényeket mint a’ haza palládiumát szentülés 
tántorithatatlanúl megtartani^ a’ múlt idők példáit a’jövendővel bölcsen 
összenézni, a’ jelent jól használni boldogító czélra, az idők viharainak 
állhatatos lélekkel és czél szerint m egfelelni, egy szóval: a’ nagy 
kötelességet lélekben és igazságban teljesíteni, .—• valóban határtalan 
előrelátás, mély bölcseség, győző munkásság ’s erős lélek kívántatik.



rencz. Tisztujitás után számos egyházi ’s világi tbirót nevezvén a’ 
nádor, az egészet isteni tisztelet ’s ponpás lakoma rek esz té ; délu
tán pedig visszatért Baromiakra a’ nádor, ’s ez egész gyűlés ma 
délben eloszlott.

Időjáratunk igen kedvező ’s pótolni látszik akarni a’ szó- 
lőmüvelők ellen elkövetett vétkes kiesapongásit ; budai hegyein
ken azonban már semmit sem tehet jóvá, részint mivel már szély- 
tiben zubog a’ m ust, részint pedig, mivel agg budai szőlőbirto- 
kosak állítása szerint : ha sz. Mihály napig nem érik meg a’ budai 
sző lő , azontúl már a* legszebb időjárat sem adhatja meg neki 
többé az édanyagot (Zukerstoff). Kivétel nélkül kedvező mindaz- 
által mostani időnk az u tazásra , főleg gőzhajókon, hol a hűvös 
reggelt 's estét fűtött szobában grog- ’s puncspohár mellett kön
nyen kellemessé tehetni. Jövő novemberben következő renddel 
végzendik ez évi polyajákat fái'adhatlan gőzösink: „ M a r i a - A n 
n a “ Bécsbül Pozsonyba, délután 2  órakorí 1. 3. 5. 8» 12. 11),
21 . 25. ’s 2 8 k án ; Pozsonybul Pestre, reggel 6órakor: 1 3. 20 , 23 ,: 
’s 26án ; Pestről Pozsonyba ’s Becsbe : ló é n ;  Pozsony bul Bécsbe 
2. 4. (5. ’s iOén. —  , , \  á d o r “ Bécsbül P ozsonyba, délután kél óra" 
kör: lő é n ; Pozsonyból P es tre , reggel B ó rak o r: 2. 6, 10. 1(»‘
22. ’s 2 9 é n ; Pestrő l Pozsonyba: 4. 8, 18. ’s 24én  ; Pestrü ' 
Pozsonyba ’s Bécsbe*. 1 2 é n .—-„ Á rp a  d“ Pozsonybul Pestre, reg 
gel 6 ó rakor: 4 ’s 9 é n ; Pestről Pozsonyba: oet. 3 I én ’s nov. 6án ; 
P estrő l Zimonyba ’s Drenkovára: 1 2 én ; Drenkovárul Z im onyba: 
18án ; Zimonybul P e s tre :  20án ; „ Z r i n y i “ Pestről Zimonyba 
’s D renkovára: 14. ’s 3Uán; Drenkovárul Zimonyba: 4. ’s 20án : 
Zimonybul Pestre i 0 , ’s 2 2 é n .— „I. F e r e n c z "  Pestről Zimony
ba ’s Drenkovára: 7. ’s 2 Mán; Drenkovárul Zimonyba : 13. ’s 
29én  ; Zimonybul P e s tre : 1 óén. —- „A r g o “ 8zkela-Gladavái*ul Ga- 
laczra : 14. ’s 3öán ; vissza: 5. ’s 21 kén; V. Ferdinand Galaez- 
rnl konstanlinópolyba 4dikén, vissza: nincsen meghatározva. — 
M e t t e r n i c h  K e l e m e n “ Kontantinápolvbul Trapezüntbaí 10, 
's  24én; vissza: körülmények hatórozandják. —  „ M a r i a  l l o r o*  
t h e a“ Ivonstantinápolybul 8 m y rn áb a , ’s onnan vissza : hetenkint 
egyszer.

Főnyertesi az oct 2 lén  húzott bécsi 8 4 7  és 8 4 9  szám a* 
latli két ház lotteriájának: 1 0 7 1 2 7  nyeri a’ 8 4 7  sz. házat vagy 
2 0 0 0 0 0  for,; 14G 929 nyeri a’ 8 1 9  sz. házat vagy 5 0 0 0 0  f r .; 
6 7 2 5 0 , ny. 1 2 ,5 0 0  fr.; 1*22,144 ny, 5 0 0 0  f r . ; 7 6 6 5 7  ny. 4 0 0 0  
fr .; 3 7 9 0 2  ny, 3 0 0 0  fr. 4 4 7 9 4  ny. 2 5 0 0  fr.; 2 6 5 8 2  ny. 2 0 0 0  
fr. ; 6 9 1 2 2  ny. 1 5 0 0  fr.; 1 1500 ny, készpénzben 2 5 0 0 0  és 10 0 0  
dar. aranyat; 1 0 8 5 7 7  ny. 2 2 5 0 fr .  6 5 7 2 0  ny. 1 7 5 0  f r . ; 7 2 8 3 7  
ny. 1 0 0 0  fr.; I I 6 5 1 0  ny. 1 0 0  f r . ; A’ 2ik nyertes szám (50  
ezer) és az. 1 4 5 0 0  ( ezer darab cs. arany) P esten  adattak el.

P  0  11 T ü  G Á  L I A,
F. h. 8án Falmouthba érkezett „T agus“ gőzös Lissabonbul 

net. 4 , Porlobul pedig oct. 5ig terjedő híreket hozott. Utközben 
oct. 6án Vlgonál kikötött az em litetthajó, Terceira hget ’s] család
ját (melly hihetőleg Lissabonbüí érkezek oda) tovább szállítandó. A’ 
hget minden pillanatban várják Londonban.—  Portugália most fontos 
esem ények színhelye. A’ chartisták megbukta óta többször em lé
keztetők a’ m nisterek a’ királynét azon cortes-inditványra, melly 
szerint Saldauha ’s Terceira katonai rangjoktól meg'foszlatandók, s ’ 
kérők, mutatná meg a’ két tábornagy elboesáltatásával, hogy te l
tüket gáncsolja; a' királyné azonban ezt teljességgel nem akará 
cselekedni, mire a’ ministerek, miután eziránti csodálkozásukat nyil- 
ványiták, beadákelbocsáttatásukat, mi azonnal el is lön fogadva, Sa 
da Bandeira pedig uj kabinet-alakításra megbizatva ; m ’g az meg- 
tö rtén ik , eddigi kötelességüket folytatni igérék a’ lelépett ministe
rek. —  Négy napi vita után (az alkotmányi javításról) másod .áru
ra behozatását határozd a’ cortes, ezzel a’ portugál intézvényeket 
lehetőségig Spanyolországéihoz idomítani szándékozván , m ennyire 
t. i. azt a’ különböző nemzeti charakter engedi, Az e’ kérdésről! sza
vazásnál a’ t a n á c s  pártolóji 6 4  Szóval győztek 16 ellen ; a’ fő
pontot azonban még eddig nem határozók e l , mellynek e’ fontos 
kérdés szolgál tárgyul: A* tanácstagokat a’ kormány nevezze é ki 
holtukig, vagy a’ nép bizonyos számú évekre ? —  Napier admiral- 
nak 6 0 0  font sterlingnyi érdemdijt rendelt a’ cortes éltefogytáig 
hasznos szolgálatiért; mikép teljesitendheti a’ kiürült kincstár e ’]kö- 
telezést, az már más kérdés, mellyet a’ pértzügyminister bajosan 
fog pengő nyelven m egfejthetni, annyival kevesbbé, mivel Bácon 
tábornok ’s harezostársai szinte jutalmat követelendhetnek szárazföl
di szolgálatikért. —- A’ Nációnál következő napiparancsát közli das 
A ntasnak : „Sept. 18ika minden tekintetben hasonlít 1640ik év 
dec. ijéh ez  (ekkor bukott m eg a’ spanyol kormány Portugáliában) 
megmutatván a’ világnak hogy Portugáliának most is vannak hősei; 
midőn az idézett napok utóbbika függetlenséget ada vitéz őseink
nek, idegen járomiul m egm entve, *s nagy nemzetté magasítva őket, 
az előbbi előre haladt fölvilágosultságunkat tanúsítja, ’s visszaszer- 
zi ősi szabadságinkat, m egvetve a’ gyalázatos politikát ’s az arany 
veszélyes befolyását, mi állal egy hatalmas nem zet korm ánya, 
melly elszigetelt helyzetében mindent rabigába törekszik szoríta
ni, hazaüságunkat, mint már előbb is tévé, m egvesztegetni akar
ja és szeszélyeinek kódolásra kivár» bennünket kényszeríteni, mit 
csak megkóditott gyarmattól követelhetne.“ —  Az angol követ, 
Howard de Walden, egy pillanatot sem mulaszt a el, ’s azonnal 
figyelmeztető a’ kormányt Anglia ez undok megtámodtntására. A’ 
ministerek folyvást állítják, hogy semmi oklevélről sincsen tudomá
suk, melly az ő akaratokkal egyébkint nem szól Anglia politika-

— Felséges az Excellentziád meghivatása; de tündöklőbbé teszi azt 
azon dicsőség, hogy e’ főméltóságot Excellentziád az igazságtól 
’s életre hozott törvénytől nyerte. Igaz, hogy a’ sáfárság számadás
sal van összekötve, de könnyíti a’ terhet azon lélekisméretes öntu
d ás , hogy azt népszerű alkalmaztatás után a’ közszeretet, a’ haza ’s 
fejedelem őszintes bizodalma ruházta Exád vattaira. — Szerencsés 
hazánk, midőn Exád főhivatalában, egy sok ideig halva volt sarka
latos törvényét újra feléledve, mindnyájunktól szereteti ’s tisztelt 
személyében azon nagy erényeket, mellyek a’ főméltóságot diszesi- 
tik ’s arra megkívántainak, feltalálva lenni látja; de látja azt is, hogy 
a' hivatalviselés nem örökösödés, hanem az érdem ek olly jutalm a, 
mellyet a’ hazafi érzés ’s a’ jó fejedelem kegyelnie ad törvényiek 
szerint. Excád. közszeretettel bíró unokája múlt század elején óik 
Károly császár alatt volt gubernátornak gróf Kornis Zsigmondnak! 
Több mint egy század után e’ nagy polezot elérni, bizonyosan nem 
successio, hanem érdem , jállalkaroló hazafi sz e re te t, ’s i'els. feje
delmi bízodalom jutalma. — Fels, fejedelmünk atyai sze re te ttn ek , 
ősi alkotmányunk megtartása iránti szent hajlandóságának jeles bi
zonyságátadta, midőn szunnyadásban volt lörvényinket felébresztve, 
az utat megnyitotta, hogy országos hivatalinkra magunknak tiszteket 
választhassunk, ’s így a’ törvényeknek e’ részben is eleget tehes
sünk. Éljen fels. jó fejedelmünk, a’ világ históriájában legjobb és 
kegyesebb király néhai édes atyjának nyomdokil követendő Urunk! 
Éljen Excád. sokáig! nagy fontosságú főméltóságát a’fejedelem sze- 
re te te , az alattvalók áldása, a’ késő maradék hálája, ’s az egész 
haza bizodalma díszesítse mind végig ?

Ezután az Ország Rendei egyes értelemmel azt határozván, 
hogy még most országos elnök Nopcsa Elek vezérlete alatt az egész 
gyűlés együtt menjen lisztelkedni az ujdon beiktatott kir. kormány
zóhoz, az erre  halárzott időben u. m. az nap délutáni öt órakor ve
zette az országos elnök az országgyűlés minden rend- és karbeli 
tagjait a’ kormányzóhoz, hol a’ Kk. és illldek nevében következő 
rövid, de szívreható beszédet tarto tt:

Legszebb örömünnepét üllte mai napon hazánk képviselőinek 
gyülekezete, midőn a hazai főkormány olly hosszas idő óta forrón 
óhajtóit megtörvényesitésének tanúja lehetett. A’ legvidámabb jő- 
vendő reményének sugárai töltötték be kebleinket egyesülve a’ leg- 
in él tó hh , legforróbb hálaérzéssel jó fejedelmünk iránt, kinek törve* 
nyink szent m egtartását óhajtó atyai gondoskodása a’ fókormányszé- 
ket törvényes helyeztetésbe tenni m éltóztatott, hogy lörvénysze* 
rinti állásában s hatóságában valamint egyfelől a’ törvényen alapult 
kir. jogok hív védlője, ügy másfelől az ezektől elválaszthatatlan ha
zai boldogság első munkás előmozdítója legyen, Exlád főméit, sze
mélyében tiszteli a’ haza azt, kit polgártársai szeretnek, kiben fels. 
fejedelmünk bízik, kinek eddig lefolyt hivatalos és magányos élete 
minden hazai és házi erényeknek mindenkit megnyugtató biztosítása.
•— Hogy ne örülne Erdély, ha illy férfit lát a’ kir. kegyelem állat 
kiválasztva a rra , hogy helyeztetése, teltei, példája állal legyen az, 
minek szabad szózatink már kijelölték, szeretett és tiszteit főkor
mányzónk. Fogadja el Exlád újra is a’ Blldek tisztelő üdvözlését. 
vSzép az Exlád előtt megnyílt pálya. Hazánk boldogsága a’ ez é l ; 
hazaszeretet a’vezércsillag; tiszta lélekesm éret és törvényes m eg
győződés az útm utató: hiv kisérőji és segédjei pedig az ország min
den Rendei, kiknek képviselni magokat újból is Exlád atyafi szere
tőiébe ’s hazai indulatjába ajánlván szívből eredt hanggal Exládra 
áldást és éljent kiáltanak. Erd. Dir,

W o d i  an e r  S a m u  és vállalkozó társai állítása szerint. 
F e n n i e  G y ö r g y  ur világszerte ism erős földmérő, és h id rau 
likai művész, ki az uj londoni híd felépítése által olly nagy hírt ’s 
nevet szerze m agának, W odianer Samu pesti nagykereskedő és 
társai felszólításukra, Londonból elutazván, e’ hó végével Pestre 
érkezni fo g , a’ Dunát vizsgálandó, ’s annak következésében 
a’ szükséges terveket a’ Buda és P es t között építendő állóhíd 
iránt elkészítendő.

F. h, oct, 17én tartatott Csongrád megyében, Szegvár’ szé
kes faluban, Tajnai János kir, tanácsos úrnak főispán-helyettesi szé
kébe igtatása. 16án érkezett a’ helyettes ú r bansi Szegvárra, mi
után a’ megye küldöttsége által Mericzay kanonok úr szónoklatával 
már a' m egye szélén üdvözölte telt, ’s (Jsongrádon Vidovics szolga- 
bíró úrnál ebédet von. Még ez estén fogadá el Báes, Csanád 
Torontál ’s Heves szomszéd megyék üdvezlő küldöttségeit, a’ hely
beli tiszti kart, továbbá Károlyi testvér grófok uradalmi tisztségét 
szivnyerő nyájassággal. Másnap fényes kíséretben, a sz miseál
dozat után a’ megyeházhoz visszatérvén, azonnal a’ kir. kineve
zés fölolvasta után, elnöki székét elfoglald ’s néhány, előfordu
ló tárgyat fölvétetett,’s azüdvézlő megyei küldöttségek tagjait tábla- 
birókká nevezett. Fényes ebéd követé az ünnepélyt, hol a’ bőven 
csörgő pezsgőből, a’ szives házigazda nyájas derültsége állal kedve- 
zöleg előmozdiltatva, általányos jókedv fejlett ki. 8 ’ megelégedve 
hagyta el az ünnepélyt a’ jeles vendegkoszorú.

É r s e k ú j v á r ,  oct, 18án*. Tegnapelőtt húsz év óla nem 
látott ünnepélynek valánk taiiuji. Ez napon ugyanis a’ várasunkba 
érkezett verebély-sz-györgyi primás-érsekségi ns ok. es Ilitek e- 
lőleges gyűlést tartván, a’ Baromlakrul érkezendő prím ás-érseki 
nádor, Boronkay János kir. tanácsos elfogadására küldöttséget ren
delének. M egérkezte után rövid tanácskozást tartott a’ nádor, mit 
este díszes tánczmulalság követe; másnap pedig következő uj 
tisztikar választaték: alispánok; 1ső: Balogh /sigm ond, 2ik: Baj- 
chy Jószef; főügyész: Juhász Antal; al: Gaal József, Darányi, 
Jó sze f, Bogyó János, és Karaba Lajos; pénztárnok: Süleő Fe
rencz; számvevő: Bogyó Rudolf; levéllárnok: Bába Pál; főjegyző 
Gaal Aloiz; lisztlbeli: Juhász E lek; aljegyzők: Bogyó F e re n c /, 
Fába Zsigmond, Hajnal K ároly’s Bachy István , a’ verebélyi járásban 
föszbiró: Süleö F eren cz ; esküit Bajchy István a’ kériben fszgbiró: 
Jankóvich Lajos; e sk ü it: Ararsányi F eren cz ; néveriben: fszgb. Deák 
János, liszllbcli: Néverv Jó zse f; al: Kántor Lajos; esküit: B ogyóFe-
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járul ’s cselekedetirül mint barátságos hangon. Howard de Walden 
nem hagyá magát oily szárazon elutasittatni, hanem szigorúan kö
veteié e’ nyilatkozat kihirdetését ’s az érintett napiparancsnak alá
való rágalom-koholmánynyá bélyegeztetését , miben a’ m imsterek 
látván, hogy az angol követ csakugyan tréfára nem vesz. a’ dol
got, végre megegyeztek. —  A’ Sun oct. 3ról következő iratai 
közli egyik lissaboni levelezőjének: „H a az itt szárnyaló hírnek 
hitelt adhatni, Castro Pereira külügyniínister újabb alkalomkor 1- 
gen goromba levelet intéze Howard de W aldenhez, mellyben lecz- 
kézi öt kötelességei iránt, m ellyeket teljesitni tartozik, mint ide
gen minister Portugáliában. Erre a’ követ tudatávele váloszában, mi
kép ö nem a’ ministereknél, hanem a’ k i r á l y n é n á l  van megbizat- 
\a  Angliáiul,  ’s valahányszor a’ két nemzet érdeke vagy királyné 
bátorsága kivánandja, mellynek v é d e l m e  fő ezé Ij a a Tajóban hor
gonyzó angol hajóhadnak, mindenkor kész le end oily tanácsot ad
ni ő felségének, minőt saját meggyőződése legjobbnak tartand , s 
eziránt csupán kormánya utasításitól fog tanácsot kérni.

Saldanha ’s Albuquerque Vigobul körlevelet bocsátónak 
közre , mellyben pártjuk megbuktál sergeik kislelküségének tulaj- 
donitják, melly azokon a ruivaensi csata után legyőzhetlen erőt 
vett. Mindazon kedvezést, mit a’ das AntaSsal kötött szerződés 
e’ pártvezérek részire magában foglal, akaratjukkal ellenkezőnek 
nyilványitják, mivel csakugyan el valónak nemSiikeriilés esetén a’ haza 
elhagyására készülve, teljességgel nem akarván a' kormánytul, 
mostani elvei m ellett, semmi kedvezést elfogadni, ’s igy az érin
tett szerződést csak azért köték meg, hogy párthiveiket Ínségtől, 
lehetőségig megmentsék. Vigoban l<áO chartista tiszt tartozkodek 
kivándorló szándékkal. — Az újon szülött koronaörököst f. h. ijén  
keresztelő meg Lissabonban a’ helybeli patriarcha; a’ brazíliai 
császár helyett, annak követe volt keresztapa.^

S P A N Y 0 L O »1 s  /, A O.
Qtiiroga tábornok visszavevő már azon rendeletet, melly a’ 

madridi lapoknak megtiltó, a’ polgárháború folyamárul szólást, mi
re a’ Corespondance d’ Espagne sept. 28 ró l ezt Írja : Annyi m e g 
nyert ütközet után,  ’s mivel az ellenség nyakra főre fut minden
felé, nem volt többé semmi ürügy tovább is tilalmazni a’ sergek 
mozgalmim! nyilványosau szólást a hírlapokban, ’s igy Quiroga 
csakugyan meg is szüntető az annyi botrányra alkalmat nyújtott 
re n d e le te t, melly iránt legközelebb kérdőre vonván Hardaji urat 
egyik meghitt ism erőse, igy felelt a’ m inister: „Mit akar [(in? Mi
dőn átvevők a’ kormányt, olly rósz helyzetben leltük az ügyeket, 
’s a’ közvéleményt annyira sülyedve, hogy mindenekelőtt a’ riéplel- 
kületet vala szükség fölemelni. I ilaímazó rendszabály t bocsátónk te 
hát közre a’ katonai mozgalmak közlése ellen , ’s tág mező nyílt 
előttünk kedvező hatásra; győzelm eket kürtöltünk; hazugságról sen
ki sem vádolható híreinket; ’s fő czélunkat szerencsésen elértük ; a’ 
nép erkölcsi lelkülete megjavult, pénzecskét is kaptunk; a’ többit 
pedig a’ jó Istenre bízzuk. Soha még ministerek sulyosb föladatot 
jobb sükerrel nem fejtettek m eg.“ Valóban Szomorú dolog, hogy 
csak illy utón tudtak hazájukon seg íten i! —*

A’ Quotidienne ’s egyéb franczia kormány lapok folyvást 
szépítgetik a’ trónkövetelő hátrálását, a’ szabadelinüek pedig ellen
kezőről törekszenek meggyőzni olvasóikat, ’s amazok tulságosko- 
dásit nem ritkán hasonlókkal fizetik vissza, Mellyik pórt fog végre 
a’ tartós győzelemnek örvendhetni, a’ jövendő fejtendi m eg; ad
dig pedig legtanácsosb figyelemmel követni a’ két hadsereg moz- 
dulalit, ’s azokbul ítélni m eg a’ két ügy helyzetét. F. h. elején 
Espartero ’s Lorenzo Lermaban voltak, Carondelet pedig Gumíel- 
b e n , folyvást a’ trónkövetelő nyomdokit követve, ki már egészen 
Covarrubiasig hátrált Zariateguyval. —  Oraa álgyukat ’s lőszert 
hozata Darocaba ’s Cantavieját Szándékszik legközelebb komoly 
ostrom alá venni. Peralta erősséget a’ earlosiak elfoglalván, 5 0 0  
alkotmányost ejtének foglyul; Uranga pedig Lodosótlődözi.—-C a r
lo christinoi osztálynok f. h. 2ikán .Manlleü mellett, közel Vicli- 
hez, Malloina csapatit megverő ’s 2 9 0 e t fogott el közűlök.

A X G L I A.
Lítólsóelőtti számunkban említett nottinghami népgyülésen a’ 

többi szónok közt leginkább Harvey volt parliamenti követ tűnt ki, 
A’ nép zajos tetszéssel fogadó őt, mellynek csilapulla után igy gZó- 
la : Nem mulasztók el a’ tövényhozók lassankinP a* gabnatör- 
vények visszavételét sürgetni nálatok , ’s m ellesleg részvétet Iá* 
más/,tani bennetek a’ földbirtokos osztály iránt. De az nem érdemli 
részvétünket. (Ivaczaj ’s tetszés.) Ha tekintvén a’ megyei válosz- 
tásokra, meglátandjátok, mikép szavaz a’ földbirtokos ha meggondoljá
tok, miként fogadandja kérelmiteket az alsóházi többség, akkor látni 
fogjátok, hogy a’ nép érdemes részvétünkre. Én magam jelen valék 
az alsóházban, midón a’ földbirtokos tagok a’ juhászebekre rótt adó 
megszüntetését hatalmasan vitaiak. (Kaezaj.) Ha illy csekélység egész 
Anglia dúsgazdag részét fölizgathatá, ugyan ki meri illetlennek mon
dani, háti egyszerű  férfiak a’ szegény tömeget, 15  milliónyi tehertől 
föloldani ügyekeztek? Húsz évig ülők az alsóházban, ’s meg kell 
vallanom, kevés remény nyel biztathatom a’népet, ha saját fáradozási- 
val nem ébreszt jóltevő törvényhozásra ösztönt. Beszélnek ugyan 
sokan a’ kézmügyártás ’s földművelés kölcsönös ótalm azásárul; 
de én arra csak azt m ondom : a’ földbirtokos érdeke nem szó* 
rul ótalom ra, mert a’ föld mindig ép marad, ha tönkre jutnak is 
kézmügyárink , ’s ez utóbbi eset csontházzá változtatná válásun
kat ’s munkásinkat sírba temetné. Zöld virányink ellenben akkor 
is szépek lesznek , ha legbüszkébb ’s czimzeiesb eszü földbir-

tókorsinkat seregenkint Canadába szállíttatjuk. Gentlemanek! bocsá
natot kell kérnem gyüléstekben megjelentemért. (K iáltás: „Nem 
nem!) Köszönöm , ’s legyetek meggyőződve kedves polgártársim , 
hogy mindig a’ nép mellett fogok szólam.“ (Zajos tetszés.)

A’ londoni községtanácshoz 170  lengyel menekvő kérelm et 
nyujta seg ítség ért, mire nagy többséggel tánczvigalom-tartást ren 
deltek fölsegitésükre Cuildhallban. A’ kir. természettudományi kert
ben is mulatságot szándék adni javukra. —  Birminghamban kereske
dői gyűlés tariatván a’ mostani kedvetlen fordulat iránt, emlékirás 
küldetése határoz, taiék Melbourne lordhoz, mellyben következő k é r
dések fordulnak elő I ) folyvást azon tespedő politikát szándékozik e kö
vetni a’ kormány, melly 22  év óta szünetlen ingásban tartja az iparüző 
osztályokat? 2 )a’mostani pénzrendszert,melly az egész kedvetlenfordu
latnak főoka még, mindig olly szigorun fogja e föntartani a’ kormány a’ 
gabnatörvényekkel? 3) Vagy szándékozik e a’ mostani pénzrendszert 
határzottan megmásitni , mint azt a’ nép jogai ’s igényei kívánják? **

F. li. 2án tevék le Glasgowban Seolt W alter emléke alap
kövét. —  A’ london - middlesexi két uj sherif beiktatását ünnepé
lyesen inegüllték Londonban f. h. 5én. 4 0 0  vendégnél több jelent 
m eg a ’ lakomán, mellyiiéla’ lordmayor elnökle. Az uj választottak 
egy ike, M onteíiore, zsidó pénzváltó. Midőn áldomást köszöntének 
az uj sherifekre , először .ilonteliore köszönő meg e ’ kitüntetést, 
áldván olly hivatalra válosztatásáf, mellybül elődei ki voltak zárva, 
s’ azon rem ényét fejezé k i , hogy nem sokára a’ vallás - és polgári 
létkülönbség utolsó sorompját is lerontandja a’ haladás jóltevő szel
leme. E z észrevételét zajos tetszéssel fogadá a’ gyülekezet.

Újabb canadai lapokbul kiviláglik, m iszerint a’ londoni la
pokban közlőit alsóházi fölirás nem az alsó - canadai alsóháztul e l
fogadott, hanem azon inditványkép javaslott fölirás volt, melly í G 
szózatnyi többséggel télre vetteték, mint azt m ár előbbi számaink
ban említők. A’ valódilag elfogadott eredeti fölirás, mellyet mostan 
közöl a’ Courier, sokkal élesb kifejezésekkel van Írva, ’s szerzője 
Morin ur. Egyébiránt az olly hamar eloszlatott alsóházban követ
kező néfcetü férfiak ültek: toryk, kik az újításnak ellenségei; mér- 
skelt reform erek, kik a’ mostani kormányt pártolják, ’s a’ radi- 
calok vagy is Papineau páríja. Morin ur érintett válasz - fölirása föl
olvastatván, négy napi zajos vita támadt, mellyet mind a’ két oldal
ról élénk tűzzel ’s pórtéllel folytattak; végre azonban 4 8  szóval 
3 2  ellen csakugyan el ión fogadva az említett kemény válaszfölirás.

A’ királyné, édes anyja ’s néhány udvarnok kíséretében f. h. 4én 
három négylovas hintón Brigthtonbe érkezők. Windsort reggel hagyá 
el ’s utkö/.ben mindenütt örömjelekkel fogadák. Számos diadalíven 
át haladt uiközben ’s a’ házak mindenütt virágözönben pom páztál. 
Kingstonben bizonyos Jackson ur maga 2 ü ez e r darab rózsát adott 
e ’ czélra; Norfolk hg pedig tiz kocsival szállíttatott virágot Arundel- 
Castlebül. Több helyen dús lakomában részesültek a’ szegények ’s 
iskolás gyerm ekek , miután ő fölségét ünnepélyesen megtisztelők. 
A ’ craw leyilelkész következő ■ gyszerübeszéddel üdvözlé a’ király
nét: „Mi Crawley ’s Ilfield lakosi asszonyunkat szeretetünk ’s hűsé
günkről bizonyossá kívánjuk ten n i; dús aratásunk megengedi sze- 
gényink éhségének enyhítését, fölséged kormánya kezdetének ün- 
neplésire, m elly , ha az ég meghallgatja kérelm inkel, béke, sze
rencse ’s jólét kormánya leend , ’s egyik legdiesőbb lapját foglaland- 
ja el a’ britt évkönyveknek.“ Minő egyszerű v o lte ’ falusi üdvözlet, 
olly nagyszerű lön az elfogadás Brightonben. Már korán reggel töm 
ve valának az utszélek ’s diadalívek, mellyeken a’ királyné jövendő 
vala, számtalan néző csoporttal. M ég a’ távul Bristolbul is érkezé
nek kiváncsiak. A* 2 5 0  lábnyi körzetű sorompzatban 1 5 0 0  ember 
foglala h e ly e t; az első padokon, m ellyek előtt a’ királynénak m en
nie kelle, díszes hölgykoszoru ült. Minden karzat virágfüzérekkel 
vala diszítve, mellyek közepén virágból kötve V. R. belük valónak 
láthatók. A’ legfelső karzatrul több nemzeti zászló lobogott; a’ kir. 
zászló a’ palotakapu fölé vala tűzve. A’két diadaliv e’ föl rásokat vise
lő : „Üdv Anglia királynéjának! ’s Isten hozta V ictoriól!“ Déli 1 2  
órakor kiálltak a’ hatóságok , ’s négy óra tájban álgyurobaj közölt 
megjelent a’királyné ; m ihelytkocsijál meglátok, azonnal hangászat ’s 
öröm rikoltozás olly kábító zajt támoszta, hogy az á'gyurobajlis alig 
lehete hallani. Este fényes kivilágításban ragyogott a’ város ’s az 
örvendő nép késő éjig hullámzott az utczákon.

Chinábul érkezett ’s f. é. május 2 aig terjedő hírek szerint 
a’ chinai kormány megujitá azon rendeletét, mellynél fogva min
den idegen 20  nap alatt Cantonbul távozni tartozik. A’ kereskedő világot 
nagy zavarba ejté e ’ váratlan rendszabály , de az ottani kalmárok 
határzottan nyilványiták, hogy jogaikhoz ragaszkodva előbb nem 
fognak eltávozni, mig a’ chinai kereskedők v alamennyi tartozásikat 
nem teljesitik, mire a* helytartó azonnali fizetésre szólitá föl a’ vo
nakodó adósakat. Angliában is némi aggodalmat szült ezek hallá
sa a’ csarnokban, főleg azon nagykereskedőkben, kik vagyonuk 
nagyobb részét chinai kereskedésben használjál*. ; rem ényük azon
ban, hogy e’ kedvetlen történetet végre is barátságosan intézi el 
a’ kormány cantoni ügyvivősége, valamint azt már több hasonló 
esetben is cselekvé.

„W ellesley“ sorhajóra legközelebb Selim Mustafa agyptusit 
nevezé hadnagygyá a’ kormány.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ párisi diákok most naponkint űzik fűzik a’ sok párviadalt, 

elannyira, hogy már fegyvert is alig tudnak összehajhászni. E gy 
legközelebb napon egyszerre öt pár vitt, ’s két diák súlyosan m eg
sebesült ; más napra pedig ismét két párviadal volt jelentve. A’ vi-
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vók egyike hires színész J oka pedig párbajának az , hogy tánczvi- 
galomban v é le t le n ü l egy diáknak pipáját eltörte.

A’ Temps szerint oct. i t te n  vala iVlaria hgno egybekelése 
véghez menendő a’ Versailles! palotában. —  Egy párisi lap tudni akarja,
miszerint a’londoni vámbiztosak halárzata következtében, az Anglia 
5s Francziaország közt fenálló kereskedési szerződések nem alkal
maztathatok A lgierra, mivel azon tartományt nem tekinthetni fran
c i a  birtoknak. —  A’ pairkamrában 3 2 6  tag fog ezú tta l ülni, kik 
közül i  49et a’ restauratio, i7 7 e t  pedig a’ mostani kormány ne
vezett. Napoleon 1 1 7  pairt neveze, kik közül 59  a’ kamrában ül, 
4 3  meghalt ’s 15  még nem helyeztetek ismét pairségbe. Ez utób
biak közül öt (Fesch bibornok, Ilonaparte József, Lajos, Luczián 
’s Jerom os hg) számkivetésben él.

Toulonbul oct. őrül érkezett sürgöny szerint, oct. elsőjén a’ 
három első zászlóalj Nemours hg ’s Damrémont tábornok vezérle
te a la t t , a’ paltantyus-és élelemtár nagy részével áthaladt Seybou- 
se folyamon. Az idő igen kedvező volt. A’ sereg másik része ’s a' 
4ik z á sz ló a lj  másnap követék ugyanazon úton az előhadat. Rem ény
lék, f. b. fián megkezdhetni Constantine ellen az ostromot. A’ 12ik 
sorezred ’« Róna város egészségi állapolja tetemesen javult. —  
JVIarseillebül érkezett 3 0 0  lovat ’s 2 0 0  pattantyúst Bonabul azon
nal (oct. 2án) a’ tábor után utasított a’ helyparancsnok. Ez uj erő 
igen kedvező pillanatban jelent meg.

R óna, oct. 2án : Achmet bey hada Constantine falai alá se
regle. Az úgy nevezett vashídon szerencsésen keresztül surrantunk-; 
e’ helyet csekély erővél megvíhatlanná lehetne tenni, mi azonban kön
nyen hatalmunkba keritők azt, m ert az ellenség néhány .puskalövés 
után futásnak eredt. Már csak két rövid napjárásnyira vagyunk a’ 
várastul. Sereginkethő bátorság gyulasztja —

Párisi lapok következő nevezetes eseményről emlékeznek-; 
„M integy száz év előtt bizonyos férfi véletlenül gyöngyöt nyelt el, 
’s azonnal megvakult. Tizenöt hónapig könyörge segítségért, de 
hasztalan; a’ leghiresb orvosak tudománya is süker nélkül siklott le 
bajárul. Végre egy borbélyhoz folyamodott a’ beteg, ki erős hóny- 
latót vétele bé vele, mire nagy erőködés közt csakugyan kijött a’ 
gyöngy, ’s azzal a’ beteg szemei világát visszanyerd. Igen csudá
la to s , hogy a’ gyöngy 15 hónapig megmaradt a’ gyom orban; de 
az is megfoghatlan, mikép okozhata vakságot ? Ez egész dolog mind
eddig figyelem nélkül maradt, mig végre W iesecke ur, Hahnemann 
tanítványa, hasonszenvi alapelven indulva, gyöngyanyagu készít
ményt nyelt e l, mit azonnal látása hom ályosulta’s végre tökéletes 
vakság követe. Próbáját fényes jutalom koronázá, mert hasonszenvi 
gyógyszer rövid idő múlva ismét visszatérítő elvesztett láterejét. —  

A M E R I K A.
Bizonyos angol lap következőleg nyilatkozik : Épen most 

olvastunk egy nyomtatott tudósítást az amerikai asszonyok new -yor- 
ki gyűléséről. A’ május 9kén ’s azt követett napokban tartott ülés 
egy a’ világ legnevezetesb emlékei közzül. Newham pshire, Massa- 

-ehussets, Rhode-lsland, N ew -Y ork , Je rse y , Pennsylvania, és Ohio 
statusokbul 71 kövelnő választatott. 1 0 3  asszonyság pedig Con
necticut és Délcarolina statusokbul levelezőtagoknak nyilatkoztatott, 
’s ugylátszik legnagyobb része jelen volt a’ gyűlésen, hol minden 
szép renddel folyt. A ' gyülekezet első határozata következő: Ör
vendünk ugyan , a’ rabszolgákkal!, mint embertársinkkali most már 
szelidebben bánásmódon , mindazállal tekintetbe vesszük , hogy a’ 
főkérdés nem a’ bánásmódot, hanem magát az alaptörvényt illeti, ’s e’ 
szerint az em beriség szent jogait sértő szokás, szelidebbülése mel
lett is, törvénytelen marad.Uly szelleműek egyéb határozataik is. Az é j
szaki statusok idegenségét e ’ kérdésrőli tanácskozástól a’ kereskedői 
önzésnek tulajdonítják, ’s a’ rabszolgatartást nemzet elleni gonosz
ságnak bélyegzik „Minthogy —  mond többek közt a’ határozat —  
bizonyos jogok ’s kötelességek minden erkölcsi lénynyel közösek, 
eljött az asszonyra nézve az idő, mozoghatni a’ gondviseléstől szá
mára kimutatott körben , ’s nem maradni ama’ szűk korlátok közt, 
mellyekbe rósz szokás és előítélet szoriiák ; joga ’s kötelessége tehát 
az asszonynak, vinni ez országban az elnyoiuatottak ügyét, és szó
val, tollal, pénzzel, példaadással mindent elkövetni az amerikai 
rabszolgaság borzasztó rendszere eltörleszlésére.

Washingtonból sept. fikán írják : A’ rendkívüli gyűlés, mel- 
lyet különösen a’ bebonyolult pénzügy ma t t  tártnak, alkalmat nyújt 
az öreg Jackaonnek ifjúi erővel tűnni elő. Nagy tűzzel kel ki a’ 
pénzzsidók, a’ nagy városi pénzhalászok ’s az alaptalan hitel teriesz- 
lők ellen. Minden értekezésiben a’ bankok, ’s pénztestületek ellen
ségének nyilatkozik, ’s óhajtja hogy a’ kormány semmiféle pénz
intézettel kapcsolatban ne legyen. E z Van Burennek sokat használ, 
kinek elvei Jackson eszétő l, tapasztalásból, ’s népszerűségétől tá- 
mogattalva, inkább győzhetnek. Azonban sokkal megoszolvábbak az 
érdekek e’ fontos tárgyban, mintsem a’ kormány tervének süke- 
i ülését bizonyosnak állíthatnék. Annyi való, hogy az utóbbi válasz
tások sze rin t, a tanácsban föltételeden többséget nyerend ugyan 
\ an Buren, de a’ képviselők házában  aligha számolhat nyolcz szó
többségre is. E ’ tárgy most folyóiratok vitája. Van egy hatalmas párt 
Van- luren bank iránti szemponti ellen, melly bizonyos folyóiratban 
( I h e  Madisonian) terjeszti elő a’ bankok melletti erősségeit. Ennek 
szerkesztője épen azon Allen, ki az utóbbi tanácskozásokkor a’ gyű
lés nyomtatójává választatott. |) tí bezzeg az ellenrész is törekszik 
ám kivim a győzelm et, ’s épen ez ókból egy derék folyóirat (The

united States Magazine and Democratic Review) jeleneod m eg oc- 
tober elején, a’ kormány elveit ótalmazandó.

Blonde fregát két millió dollárral vitorlázott Európába. Me- 
xicobul aug. 17rői jött hír szerint bizonyos hajó is nagy m ennyiségű 
‘tőkepénzt szállított Angliába.

Riói levelékszerint â’ brazíliai kormányyó Diego Antonio 
-Feijo, nagyot veszte népszerűségéből. M ondják, a köztárgyaktól 
félre vonuland. Reménylék, hogy a’ kormánynak sikerülni foga’ Rio 
Grande tartományban kiütött lázadás elnyomása. Bento Manóéi zen- 
dülési vezért elfogták, ’s mivel adott becsületszava ellenére elillant, 

^haditörvényszék elé  állíttatott ’s juh 24kén agyon lövetett,
A’ hajók , mellyek amaz isméretes franczia gonosztevőket 

Boireaut é s  Meuniert Newyorkba szálliták, ott nagy zajra nyújtottak 
alkalmat. Nem igazíthatták vissza ugyan a’ hajókat a’ tisztviselők, 
de idegenségöket eléggé nyilványitotlák megüzenvén a ’ hajóigazga
tóknak, hogy ha a’ gonosztevőket kiszállí ják , részükről a’ szokott 
szerencse - kívánás elmaradand. E z azután élénk vitát okozott a’ 
bilapok között, mellnek nagyobb része nyilván kimondja, hogy ezu
tán az olly gonosztevőket Amerikából vissza kell utasdni.

Newycrki lapok szerint, a ’ gőzkazánok elpattanása miatt is
mét két gőzös roppant szé t, mi tizenkilenez ember életébe került. 
E ’ gyakori szerencsétlenségek az egyesült statusokban főképen on
nan erednek, hogy a’ gőzösek’ kormányzóji versenyeznek egymás
sal, ’s e’ végre a’ gőzüstöt szerfölött megerőtetik. E ’ gőzösver- 

-seny kedvencz mulatság az amerikai népnek, épen mmt az angol, 
nak a’ lóverseny.

S C H W E I Z ,
Az uj zürichi lap szerint oct. 4kén teli a’ zürichi k e re s 

kedői kamra első lépést egy schweizi vasút-fölállitásra. E rre  néz
ve pedig legczélszerübbnek hitte azon tervből indulni ki, hogy a’ 
Rajna Olaszországgal köttessék össze, habár eleinte nem lenne is a’ 
munka nagy terjedékii. Összehivatott tehát a’ vasútirány • táji can- 
tonokból több olly személy, kik a’ kereskedőséggel ’s korm ányok
kal érintésben vannak, Zürichbe oct. 2 3 k ára , tanácskozás végett.

Sept. 26kán tartatott nagytanácsgyülésben a’ kézmü szabad
dá tétele ’s felszabadittatása a’ ezéhek kötelékből szőnyegre jővén, 
több tag nyilatkozott a’ ezéhek további fenállása e llen ,’s azok között 
alelnök Gujer úr is, miután a’ törvényjavaslat következőleg fogad
tatott e l: t .)  Akármiféle gyár, kézm ű’s kereskedés, hacsak vagy a’ 
je len törvényben , vagy 1832  május 9ki törvény első czikkében, 
világosan nincs kivétel alá rendelve, szabadnak nyilatkoztatik; en
nélfogva mindenki meghatalmaztatik, az eddig kézműnek nevezett 
életmódok közü l, tetszése szerint választani, ’s azzal, vagy csak 
egy m ellett m aradva, vagy többet is összefogva, vagy csak egye
dül, vagy kapcsolatban egyebekkel, szabadon ’s háborűtatlanul fog
lalkozni ; fentartván anonban a’ korlátozatot, mit a’ rendőrség kíván. 
2) A’ kormánytanács kiadandja a’ kézmüvek folytatására szükséges 

rendőrségi szabályokat, a’ segédek ’s inasok visszonyit ’s köteles
ségé elintézendi. 3) Az eddigi - kézműtőkék a’ részesek közt fel 
fognak osztatni. 4) E’ törvény 1 8 3 8  január elsőjével kötelező e re
jű leend.

N É M E T 0  R S Z  A G.
A’ sváb M erkúrban következőt olvashatni: „Miután ő kir. 

fensége Sándor Fridrik w ürtem bergi hg azon kívánságát. hogy a’ 
francziák királya ő felsége leányá', Maria Krisztina orieansi here/.eg- 
nót ő fenségét vegye hitvesül, a’ királynak nyilványitá, ó felsége 
m int feje a’ kir, családnak e ’ házassági kapcsolatot inéltóztatott e l- 
fogadni.“

Drezdából oct. 7kérül Írják a’ király szíves részvétét a’ né
met mezeigazdák’ gyűlése iránt. —  A’ tag szám a’ hatodik és ulól- 
só ülésben 1 5 0 re  ment. Minden gyűjtem ény’s könyvtár készen ál
lo tt használásra. Kir. hintók szálliták a’ társaság tagjaijha valaho
vá akartak rándulni. Az utolsó gyűlésben főleg olly kérdések föl
tételével foglalkozott a’ társaság, mellyeknek czélszerű m egfejteié
be a’ gazdasági tudomány több ágira világotterjesztend.

T Ö H Ö K 0  B S Z A G .
Konstantinápoly oct. 4kén : 0  cs. kir. fensége János ausztriai 

fóhg, Adalbert porosz kir. hggel, számos hadtiszt kíséretében, M a
rianne gőzösön, Krimbül, ina reggel ide érkezett. Rendkívüli szé l
vészben történt a’ hajózás, mi miatt egy napot kelle az utazó főlig- 
nek késni, a’ nélkül azonban, hogy a’ gőzöst legkisebb veszély é r 
te  volna. Perában, a’ cs. kir. követség palotájában szállott meg, hol 
illő fogadtatására minden rend meg vala téve. Auguszt porosz kir. 
h g , m a  a’ szultánnál volt udvarláson, ott szinte Leuchtenberg —  ’s 
Maksz hgek. Az egészségi állapot jó.

Sept. 2ökén  érkeztek I só Miklós gőzhajón porosz kir. hg; 
A uguszt és Leuchtenberg Konstanlinápolyba. A’ statushivalokb m 
többváltozás történt. Rifaat bey bécsi követnek neveztetek, Hauf bey  
rendeltetvén mellé első litoknokul.
G A B O N  A Á R :  24<lik ocf. Tiszta lmza J8 2 3 — 66 2 ' 3 — 60- Kétszeres 50 — 

4« 2 /3 -  Rozs 37 1 /3  — 3(i — 33 1 / 3- Árpii 29 l / 8  — 26 2 /  3 —  22- 
Zab 20 — 19 1/3 — 18* Köles 26 2 3* Kukorieza 33 l / 3  — 32 — S0- 

P É N Z K E L E T :  Becs, dct. 2 lkáa. 5 pCtes slat. köt. 105 15/32 4 pCtes stat. köt. 
100, 3 pCtes 78 2 9 /3 2 ,  2 1/2 pCtes 59 7/St Bécsi 2 l / 2  bankokat, 33 5/S- 
4 . Bankrészvény dar. j s <»3 for.

D U N  A V Í Z A L L A S ;  Oct. 22éu 4' 11" 3"'. 230» 4' 11" 9'"- 24én 5 ' 1" 3"'- 
25cn 5 ' 2" 4 '"

Budai Lotto oct. 2 lkén : 39 . 56- 44- 41’ 31- 
Bécsi Lotto oct. 13káti : 55. 71- 47- 43- 88-

Szerkeszti l l e l n i e c i y .  — Nyomtatja D t i m e l .
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F O G L A L A T :  Magyarország (nyugalmazás; kemenesali gazdas. tudósit, ’s vegyes hírek; vasvári iskolai nyilványos próbatét; Buda főváros uj tisztkara; a’ po
zsonyi egyházi hangászegyesület énekiskolát nyit; tud. egyetemünkön a’ múlt iskolaévben tanár - koszorút nyertek névsora; párkányi káposzta-vásár; egri 
szüret; ’s a’ t.) Portugália (ministerváltozási hírek; lissaboni népizgás ; ’s a’ t.) Spanyolország (a’ ministerseg megalapult; az uj ministerek polit. hitvallása; 
az arn'ol sergek főllázadnakRetuertanál; a’ earlosiak csatát vcszitnek ; ’s a’ t.) Anglia (Hunié levele lakomára hívóihoz í pártok helyzete; ’s a’ t.) branczia- 
ország (vélemények ’s viták az uj válosztásokrul; Pe|)in iigvéd polit. munkája; afrika hírek : Constantine a’ tiancziák hatalamában; ’s a’ t.) Németország (a’ 
hollandiak királynéja | ;  ’s a’ t.) Belgium (kamrai viták az i838iki költségvetésriil (budget) ’s az iránti lapvélemények; ’s a’ t )  Amerika. Ol as z - ,  ’s Orosz, 
és Török-ország. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkclet. Dunavizállás. —

M A G Y  A R 0  R 8 Z Á G.
() cs. kir. fölsége Kéry Aloiz poroszlai sóárnokot hosszas 

szolgálati tekintetébül nyugalmazni méltóztatott.
K e m e n e s a l j a ,  octob. 15én. Késő aratásunk előre gya- 

nittatá, hogy m ezei munkánkban késkedést fogunk szenvedni; ’s va
lóban pár napi esőzés után újólag beállott a’szép idő,deannak kedvezé- 
semelJett is alig jutotti nk még annyira, hogy őszi vetést lássunk itt 
olt pirkadni kopár mezőinken. A’ kukór cza - és burgonya-szüretet 
múlt héten végzők, sőt a’ néhány év óla nálunk is vettetni szokott ré 
pát , m ellyet mint a’ föld ugyanazon évben másodszori term ését so
ha eléggé nem ajánlhatni, szinte betakarítottuk. Kein szorgalmatlan- 
ság okozza tehát vetésbeni elm aradtunkat, hanem részint földeink 
késő m egíirülése, részint cséplők vagy nyomtatók hiánya, részint 
pedig a’ marhátlanság, melly még a’ múlt évben pusztított dögnek 
szomorú következménye. ’S innen magyarázható a’ vidékünkön egy 
idő óta elhatalmazni kezdett m arha-, különösen pedig lólopás, melly 
állal már annyi szegény em ber veszté el kenyérkereseti egyetlen 
m ó d já t’s eszk ö zé t, hogy alig van helység , melly ben igy tönkrelett 
néhány család nem kénytelenülne könyörületességünkre szorulni, 
ha az e’ lapokban már dicséretesen em lített bátorsági főbiztos, Du- 
govics Imre, gyakran életkoczkáztatással’s tetem es áldozattal, kö
telessége buzgó teljesítése ’s a’ károsult szegénység iránti szánako
zása által vezéreltetvén szerencsés sükerrel nem folytatná nyomo
zásait, mellyek következtében még Horvátországbul is kerültek visz- 
sza ellopott m arhák, illető tulajdonosaik kezébe.

G y ő r  v á r  oct. 12kén: A’ jó nevelés, ’s oktatásnak szép pél
dáját adák a’ vasvári iskolabeli fi ’s lyánygyermekek f. h. 11 kén számos 
tisztes vendég és szüle jelenlétükben mutatott próbatét által. A’ növen
dékek közül egy csinos beszéddel üdvözölvén a’ gyülekezetei bámulni 
kelle, minő feleleteket adott m ég az utolsó betűző gyermek is a’ hit 
érdekesb ’s a’ felelőknek nyilvonás által kitűzött czikkeibül, szentegy
házi szokások és szertartásokbul, ’s a ’ sz. história rövid foglalatjából, 
mellyben az anyaszentegyház ó és uj frigyi történeteit időszakon- 
kint fejtegeték. Továbbá értekeztek a’ magyarok eredétérü l, m a
gyar királyokrul röviden a’ Ild ik  századtól e ’ jelen időig . Jelét 
adák nyert isméreteiknek a’ földleírásból , különösen M agyaror
szágéból. Nemzeti nyelvünkre nézve pedig a’ betűkről, szó-haj- 
togatásrol, kapcsolatáról, elválasztásárul, ’s helyesírás szükségesb 
szabályiról. Számvetésből a’ négy számítási fajon kívül néhány 
haladóbb fi ’s lyánytanuló a’ hármas számvetési szabályban is kilün- 
teté ügyességét. M agasztalásra méltó ez előm enelért főleg Berkes 
Márton sz. domokosi szerzetes és vasvári lelkész, ki e ’ tanuságos és 
mulatságos próbatét intézője vo lt; hol az előadott tudományokhoz ké
pest közben közben a’ tanítványok egymással párbeszélgetést is tartot
tak , p. o. egy atya ’s fiú a’ terem tésről ’s az Isten iránt innen követ
kező kötelességekről, ismét két testvér a’ szülék iránti lartozásokrul 
stbef. Midőn a’ magyar nemzetnek édes nyelve csinosbitásbani előha- 
ladtát magasztalnák, egyhanggal kiálták mindnyájan : éljen a’ m agyar 
nem zet! éljen a’ magyarok királya ődik Ferdinand! „m ire hangászati 
kísérettel megzendült a’ népdal: Tartsd m eg Isten ’s at. Szivünk
re hatott ez olly m élyen, hogy elérzekényülve a’ kisdedek hangjai 
közé vegyültek a’ mi vastagabb szavaink is. Utóljára búcsú - ’s há
labeszédet tartván egy tanítvány, m egelégülést ’s örömet sugárzott 
minden szem, midőn váratlan de igen kedvesen lepett m eg e’ gyö
nyörű ének: Mirül apám nagy vígan szólt stb (ellendal Kisfaludy 
K ároly, Rákos czimü népdalára.) Ezek után Laky Jánosa lesperesa’ 
százat megközelítő fi és lyány növendékséget megdicsérvén szép a- 
jándékokkal örvendezteté meg.

B u d a  fővárosunk f. h. 25én  kir. biztos közbejötté nélkül 
következő sükerrel tartá tisztújító szék é t; választott polgárok lettek 
ezek : Rosconi Károly, Gebhardt Jó z s e f , Heichele F erencz, Holl- 
mann Jószef, S telozer Amadé, Milecz Im re, Berics János, Da- 
vidovics P é te r, Vencz P é te r, Laborácz József, Pafkovics Antal, 
Dolánszky János, Riegler Ignácz , BirghofTer Lipót, Sztefánovies 
P á l ,  R esch, Ozvald M árton, Grecsl József, honig M ihály, Kari 
József, Sztojánovics ’s Venczeisz ; szónok: Kirics Dávid; tanácso
sak : Bajcsy Károly, Schmidt, Türnböck; kapitány: Keller Ferencz; 
főbíró: Schreiber Ferencz polgárm ester: Öffner F erencz; r. fő
jegyző: Nékám József; 2ik: Alker Antal; főügyész ; Házmán F e
rencz; aljegyzők: ígnyatovics, ’s Palat Jó zsef: Iktatók: Veidin- 
g e r Aloiz, ’s Xerodolik Jó zse f; a’ választott polgárság jegyzője: 
Brandtveiner János. —

■ o z s o n y ,  oct. 24én : Egyházi hangász - egyesületünk is
m ét tágabb kört nyila munkálatinak, jelen lvén , hogy f. é. nov- 
2 ikától kezdve egyesületi énekiskolát nyitand, mellyben kiki ingyen 
nyerend  énekben oktatást. Je lesen  pedig, ü n n ep - ’s vasárnapokat 
’s csütörtököt kivéve, mindennap két óra leend tanításra szentel
ve az országház egyik term ében: délelőtt I l i ü l  12 ig olly tanít
ványok szám ára, kik már némi előism érettel bírnak; délután 4 tül 
ötig pedig kezdők nyerendnek oktatást. E ’ tanítási órákra legszi

gorúbb rend ’s erkölcsi tekintetből maga a’ választottság ügyelend; 
a’ rendes tanítókon kül pedig a’ karigazgatók is főleg abban le- 
endnek munkások, hogy a’ tanítás alapossága mellett, különös te 
kintet legyen szép rem énysége tanítványok magasb kimüvelésire.

A ’ pesti vakok intézete növendékeinek hónapos próbatételei 
a’ tudományok, kézim unkák, hangászai, ’s testi gyakorlásokbul ez 
iskolai esztendőben is minden hónap utolsó napjain, délelőtti tíórálól- 
1 2 íg az intézet épületében(királ) utcza, a’ sely emgyárral szemközt) fog
nak tartatni, ’s mindennek lehete’ próbatételen! megjelenni. Bővebb tu
dósítást vehetni az intézet alkotmányárul e’ munkácskából „Tudósítás 
a’ pesti vakok intézete alkotmányáról, P esten“, mellyet minden köny v- 
áro snál megkaphatni.

Tud. egyetemünkön a’ legközelebb múlt iskola-évben követ
kezők nyertek tanári korszorut: a) a’ hittudományból: Kosztrosehicz 
Paschal, sz. Ferenczrendi sze rze te s; és Hőbe Károly péesmegyei 
pap; b) az egyházi törvényből: llliaschevich István Zágráb-m egy. 
pap; ’s Majthényi Adolf esztergálni főegy. m. pap; e) gyógyászat- 
bő : Gutman József, Losonczy Jó zsef, Schlotterbeck Pál, Csajág- 
hy István, liegéczy  Miklós, Gaberle Ignácz, W eber János, Posta 
István, Blumenfeld Ábrahám, Fucker Andor, Elsass Náthán, Zsig- 
mond Lajos, Paudex Manó, Czompó János, Margilay István, Paczek 
M óricz, W ittner Adolf, Ferk Ödön, Kovács István, Rlum Ferencz, 
Finaly Zsigmond, Kovács Pál, Laszky János, Schlesinger Szigfi id, 
Abeles Simon, Landesmann György, Groder Antal, Hollár Adolf, 
T rem pacher Mátyás, Feueregger Károly, Fromhold Károly, Ku- 
czjnszky Salamon, Sipos K ároly, Rosenberg Zsigm ond, Réezey 
Im re , Nieszner István, Csirke Lajos, Gyürky Lajos, M arussy Ist
ván, Geyer Sámuel, Grész János, Matyus Károly, Losteiner Lajos, 
Urbanics Mihály, Steinhart Antal, Trandaphil Kozm a, Mirsvinsky 
Ignácz, Szőke Zsigm ond, Prodán Lajos, T ary  Aloiz, F reytag J ó 
zsef, Berkó József ’s B eszterczey József; d) a’ sebészetből: Ivan- 
chich Victor, Paczek Móricz, W ittner Adolf, Kovács Pál, Iroder An
tal , Réezey Imre, ’s Pongrácz Mihály ; d) bölcselkedésbül: Horvát 
Árpád, Márkli Jó zsef, Maller P éter, Rohrer Antal, Keszler Károly, 
Szalay István, Danielik János, Horváth L ászló , Angrich Jerom os, 
Tüköry Jó z se f , Porubszky Jó zsef, Baranyay Zsigmond, Arenstein 
József, Récsy Emil, Végh János, Bahunek János, Schopper György, 
Pliczner Lőrincz , Haas Mihály, Szeitl József, Fletzer János egye
temi tanító, ’s Ucsnay Ignácz Mérnök lett 19; bábam ester 15, szem 
orvos m ester 8 ; se b é sz -’s bábamester 18; gyógyszerész 45; polg. 
sebész 58; fogorvos 2 ; bába 66.

P á r k á n y b a n  e ’ Simon- Judási káposzta - vásár annyiban jól 
ütött ki, hogy a’ konyha-czikkelyek olcsón, sőt némellyek igen is 
olcsón keltek. Már vasárnap 50 hajónál több leste szerencséjét; de 
felsővidéki Hont ’s Nógrádiakon kívül alig mutatkozott néhány vevő, a’ 
dunántúliakat az iszonyú szél marasztalta hon. Áltáljában m ondhatni, 
hogy vevő kevés volt, ámbátor az evők’ száma nem csökkent a’ le
folyt évben, m ert környékünk kedvező egészségben nyaralt, pedig 
kerteink (ha talán a’ búcsiakat kivesszük) zöldséggel nem dicsekhet- 
nek, m ert a’ hernyók zöldserege mindent megcsipkézett. Oka a’ ve
vők elmaradtának , hogy a’ falusi nép semmiből sem terem thet pénzt, 
gabonáért csekélységet kap, mást pedig nem tud eladni. Milly jó volna 
göröngyös földmivelésök m ellett, m ég kézmüvekkel, pénzt keres
ni; — A’ főbb czikkelyek’ ára im ez volt; a’ káposztának száza 4—6 
ft. váltóban, — zöldgyökér csomójának száza 1 ft, — Zeller 100 za 
1 ft. 3 0 x , — köleskásának m éreje 5 ft — B ab -len cse , borsóé 2 ft. 
3üx, — Cziczerborsóé 3 ft. — egy mérős zsák krumpli 30x — szint 
azon szerint könnyen kelt gyümölcs ’s hagyma. — Marosi ’s bako
nyi gesztenye elég volt, itezéje 8 — 15x a’ máké pedig 30x , —- 
Méznek mázsája 35 ft. Dohány többnyire pereszlényi , ’s más hont 
nógrádi elég volt , mázsája 2 4 — 30, 35 ft kenderre jó term és volt, 
m ég is kevés látszott. — Ellenben a ’ szarvasm arha magos áron kelik 
silány ökör párja 200 ft. ezek is a’ környékben mutatkozott, sőt 
Érsek Ujvártt is másutt is igen pusztított marhadög miatt, a’ városon 
kívül áruitattak, de azért vehetett párkányi dunántúli is. —

E g e r ,  oct. 26én  : Nálunk a’ szüret ez évben is sovány. 
mellette az igen kevas term ésbül nagyrészint lélán középszerűjó- 
ságu levet sem várhatni. A’ tavalyi fagy annyira hatott a’ fen- 
maradt tő k ék re , hogy nem is rendesen fakadtak, és jelenleg 
is gyéren adakoztak. E gy  szerencse , hogy a’ szüret e’ f. hónap’ 
I 9 kén kezdődött, ’s attól fogva az idő folyton napfénnyel kedvez.

E s z t e r g á m  vidékének ismét szomorú szüretje volt az i- 
dénis. Tavai épen semmit, most pedig igen igen keveset szedhettünk. 
Egy középtermésben magát 100 akóval biztató alig szúrt 4—5 akót. 
Szamárd hegye Esztergámban meglehetősen p.roslott. Hegyfark (Pár
kány, Ebed, Muzsla, Béla, Gyarmaton) az uj bujtványon (homlitvá- 
nyon) term ett ugyan valamicske, de a vén tőkék meddőn gyümölcs
léién m aradtak; különös hogy Kebelkuton néhány gazda 1834kinél na
gyobb term éssel áld dott meg. Az új bornak ára 6—7 forint körül teng. 
— Vetésink gyönyörűen zöldéinek, a’ lég derült, száraz, fris.

P O R T U G Á L .
A’ kis koronahget következő 15 r. névsorral diszesité a’ ke- 

resztség : dom Petro  d’ Alcantara, M aria, Fernando, M iguel, Ra-



A’ harcranezőriil érkezett újabb hírek szerint, oct. 5én a’ 
carlosiak.megtámodák Retuertanál Lorenzo csapatit, a harcz bal 
következményű lehetett volna a király né se rg e ire , de Espartero  
épen jókor érkezek a’ csatahelyre ’s tetem esül megveré az ellensé
get, melly csakhamar nyakra főre Santo - Domingoba futott. A’ 
carlosiak igen sok holtat és sebesültet vesztének. A’ „Monde“ e’ 
hírre m egjegyzi: „Az alkotmányi ügy tehát e ’ szerint igen jó lá
bon áll Spanyolországban; noha m egkell vallanunk, hogy már igen 
megszoktuk a’ mai kedvező híreket holnap kedvetlenekké változtat
va látni, ’s igy nem igen szeretünk könnyen Iliiéit adni a’ sok győ
zelmi hírnek, annyival inkább nem , mivel épen most oily híreket 
hallunk madridi levelezőnktől, mellyek méltán aggaszthatják a’ jó ügy 
barátit. Mindenek előtt igen bajos helyzetérül kell emlékeznünk az 
uj ministeriumnak. Bardaji már legalább tizenöt férfit kínált m eg tár 
ezával, ’s majd mindenütt kosarat kapott, mit épennem  csodálhat
ni, megfontolván, hogy egy statusféríi sem örömest vesz most m a
gára közterhet, ha meggondolja, hogy a’ haladás emberei rövid idő 
múlva csakugyan győzelmet fognak aratni. Khez még az is járul, 
hogy alkormányzó királyné néhány nap óta nyíltan mutatja elégület- 
lepségét, mit eddig olly gondosan ludaleplezni, sőt bátran kimondá, 
miszerint statuscsapást szándéka elkövetni, ha az estatulisták csak
ugyan nem jutnának kormányra. E ’ büszke rátartósdiságot drágán 
fizetheti m eg, m ert a’ mozgalmi párt elég erős, minden szándékból 
sWituscsapást hathatósan korláti közé szoríthatni. —  Barcelonában is za
varok történlek a* válosztáskor, ’s vér is folyt; Púig kormányzó hatha
tós rendszabályi azonban csakhamar lecsöndesiték a’ háborgó el
méket. —

A N G L I A .
llum e urat politikai lakomával szándékoztak m egtisztelni 

Edinburghban ; mit azonban a’ parliament-megnyitás közelgése m i
att nem fogadhata el. Köszönő váloszában a’ torylapok többször is
m ételt azon állításáról, mi szerint visszahatás támadott a’ közvéle
ményben az ó részükre, ezt Írja 8 6 5  meghívójának; „Teljes m eg
győződéssel nyilványitom, hogy illy állításra teljességgel egy alapos 
ok sem létez, ’s örvendek, hogy Skót/.iában és Irlandban m ég szin- 
leges okot sem találhatni ollyasmire. A’ reformbill hiányai okozák 
a’ választó testületen uralkodását az aristokratai zsarnokságnak. Erő- 
tetés ’s ijesztés , ezenkül pedig, sajnálom hogy emlitnem kell, nyílt 
és szemtelen megvesztege é« üzék ártalmas befolyásukat a’ múlt vá- 
losztásoknál, fóle^ a’ megyeieknél. Nem kétkedhetem tehát, misze
rint mostani ministerink szükségesnek találandják haladék nélkül m eg
szüntetni e’ kiáltó visszaéléseket, mellyek valóban egészen megsem- 
nu'lik a’ javító törvény czélzatit. Titkos szavazás ’s a ’ választásjog 
kiterjesztése nmlhatlamil szü k ség es, ha nem akarjuk puszta gúny- 
nyá törpiteni az egész refogin bilit, ’s csak e’ két eszköz állal leendőnk 
képesek a’ tory befolyásnak hathatósan ellenszegülni, nélkülük pe
dig újra meg keilend kezdenünk a’ reform harczot.“

A’ szabadelmü lapok ismételve emlitik a’ minister! szellemű 
irlandi vélosztások megpörlésire koholt tory terv tökéletes megbuk
tál; szerintük a’ sok kényszerítés s conservativ hölgyek kecsei da
czára sem gyülhete még mindeddig nevezetes pénzmenny iség ösi- 
sze az említett czélra. A’ Standard ellenben igen erőködik elhitetni 
olvasóival, hogy már csupán Londonban 4  ezer font sterlinget Írtak 
alá. —í B. Peel már egészen fölgyógyult ’s Londonbul Antwerpbe 
utazott. —  A’ M. Herald szerint a’ hannoverai király csakugyan 
megtartja tábornagyi rangját az angol seregnél, mellyre 1813ban 
emelteték. —

A’ tengerész kormány titoknoka levelet intéze a’ Lloyd titok- 
nokához, mellyben az angol hadihajókat vigyázatra inti a’ texasi mar- 
talócz ha jókra nézve , mellyek legközelebb több kereskedőhajót zsák
mányul ejtenek. A ’ kormány raknaszádai parancsot kaptak , a’ texa
si martalóczokat mindenütt fegyveres kézzel fogadni. —  A’ True 
Sun nem öröm est látja annyi erőmű kivitelét Angliábul, mondván, 
hogy az által maga Anglia ad fegyvert vetólytárs nak. —  F. évi 
ju l .i  Ötül oct. 1 Oeig számlált évnegyedben Anglia jövedelme 1 ,1 8 7 .7 6 2  
font sterlinggel csökkent a’ tavalyihoz képest. —

Cantonbul feszülten várnak újabb híreket a’ londoni kereske
dők, leginkább azon okbul, mivel a’ thé-tárak már majd egészen 
kiürültek Angliában. —

F R A N C Z I A Q R S Z A G .
P aris , October 1 Óén : Mig a’ nép nagyobb része csak eszik, 

isz ik ’s mulat, valamint eddig tenni szokott, a" politikai körök ölé
ben komoly izgékony sággal kezdődik a’ választási játék. Francz,Ír
országban nem árverésen szerzik ugyan a’ parlam enthelyet, sem 
ostrom m á nem szokás azt elfoglalni alma, burgonya ’s egyéb illy 
eszközökkel lődözés közt; de a’ pártmozgalom nem röstebb a’ csa- 
tornáu-tulinál, csakhogy köre szőkébb, ’s zajgása nem olly kábí
tó. Minden párt hű em bereket küldöz szerte  az országban, ki mind 
megannyi köpönyegforditó, ’s itt szabadelmü, amott pedig tespedő 
nézeteket kürtö lget, a’ mint épen a’ körülmények kívánják, csak
hogy czélt érhessenak. A’ republicanusok néhány heves férfit vél
nek ezú tta l a’ kamrába hozhatni. Parisban Aragot ’s LatTittet. vélik 
megyálosztandón. A’ m inisters ég csupa ismeretlen neveket tö rek 
szik beesuszlatni, m ert csak az állal remény fi magát föntarthafni.

A' National írja, m iszerint közelítvén a’ választások, P aris
ban központi biztosságot alakított a’ külön osztályzatú ellenzés (az 
előbbi dynastia pártolóit kiveyén), mellyel fiók biztosságok K end
nek kapcsolatban a’ tartományokban j a párisi központi biztosság ne- 
vezelesb tagjai ezek : Dupont (de 1’ E u re ), x^rago, M atiguin , Alá

néi, Gabriel, Gonzaga, X avier, Joao , Antonio, Leopoldo, Vi
ctor, Francisco d’ Assisi, Ju lio , Emilio , Sachsen - Coburg-Go tha 
de Braganza e Bourbon. —  Lissabonban hire já rt, bogy a’m inisterek 
leléptek, mivel nem tudók a’ királynét Tereeira és Saldanha tábor- 
nagyok m egbüntetésbe bírni; ez azonban nem valósul, m ert az 
l8522iki alkotmány 3 0  napot enged a’ kir. akarat nyilvánvilására, 
melly ha addig m eg nem történnék, a’ corteshatárzat a’ király 
akaratja ellen is törvénynyé válik. —  A’ AI. Herald igen gáncsolja 
Saldanhat, ’s mellesleg Palmerstont is vagdalja, mint ollyant, ki 
Portugáliában mérsékelt, Spanyolországban pedig túlzó szabadelmü 
szerepet játszik, ’s e’ kétoldaluságával mind a’ két országot sir 
szélire vezető.

Lissabon, sepU 27én : ,,A’ republikánus társulatok a ki
rálynét férjestül idegeneknek szándékoznak nyilatkoztatni, kik mint 
ollyano k nem uralkodhatnak Portugáliában, az ujdonszülött korona- 
liget pedig királlyá hirdetni, ’s kormányzóságot rendelni melléje. Mi
vel a’ chartisták m ár legyőzetvék, ’s a’ túlzó szabadelmüek mindent 
ellenállás nélkül létesíthetnek, mire kedvük van , könnyen hihetni 
e’ terv valósithatását; ’s már most hol azon politikus, ki Portugália 
jövendőjéről csak valószínűleg is Ítélni m erne ? ’S ki küzdhetne illy 
honban jogért , hol ma esküsznek ’s holnap az esküt kikaczagják, 
’s annak hódolnak, ki épen legtöbbet ad?

Lissabonban oct. 4én nagyszámú nép csoportulolössze a’ bel- 
minister háza előtt, midőn hire terjedt, hogy Tereeira több tiszttel 
„M alabar“ angol hajón tartózkodik, ’s azonnali befogatását követe
ié. A’ minister csak a' száműzött hg azon levelével tudá m egnyug
tatni a’ háborgókat , mellyben böcsületszavára «fogadja , hogy csak 
nőjét várja, ’s azonnal elutazik.

S P  A N Y  0  L 0  R S Z Á G.
Madridban elejétől fogvást rövid élettel biztatók az uj minis- 

terséget a’ politikai körök, mivel Castejon vonakodék a’ neki szánt 
igazsági tárczát elfogadni; Balanzat tábornok ’s uj hadminister pedig 
gyöngélkedő egészsége miatt nem teljesithetendi kötelességit, ’s 
e nézeteik valóban nem csalák ő k e t , m eri legújabb telegrafi sü r
göny sze rin t, Bayonnebul oct. 1 2 rü l, az igazság- ’s hadminister 
csakugyan nem fogadák el tárczáikat, ’s helyükbe Matavigil cortes- 
k ö v e t’s Bamonet tábornagyok léptek; d. Antonio Maria Seijas pe
dig pénzügyminister lett.

Az u j ministerek oct. 6án tevék le hitvallásukat a’ cortes- 
ben , melly bűi kiviláglik, hogy az LSHGiki alkotmányt szándékjok 
1 önt á rtan i; a’ teljes halalomrul, mellyel a’ cortes az előbbi ministersé- 
g<t fölruházta, lemondani; Uj-Casiiliát pedig ostromállapot alul 
1 ölmenteni. —

Az oct. 4 iki cortesiilésben másodszor olvastatván fíjl Osca kö
vet azon indítványa , mellyben a’ cortes jogainál fogvást a’ kor
mánynak adott rendkívüli hatalom isméti visszavételére szóliltalik 
fö l, Osca m egjegyzé, hogy azon körülmények , mellyek következ
tében a’ m inisterek rendkívüli hatalmat nyertek , már m egszűntek, 
’s igy igen veszélyes lenne még tovább is a’ kormány kezeiben 
hagyni olly fegyvert, m ellyel az annyira visszaélhetne. A’ cortes 
a’ törvényhozó biztossághoz utasító ez indilványt, azon meghagyás
s a l , hogy minélelőbb véleményt adjon róla.

A’ közelgő télen közhiedelem szerint 0 -  Castilia leend a’ csa
tatér. Ha a’ carlosiaknak sikerülne a’ mirandai h id -elfoglalás, félhe
tő, hogy hadimunkálataik igen nagy könnyebbséget nyerendnek az 
egész toroi, rio -reco i, ’s m edinadel campoi tartomány birtoka ál
tal, melly egészen Ebro folyamig terjed. Ez aggodalmak igen va
lószínnek , ha Carlos hadsergei számát tekintjük, melly jelenleg Cas- 
tiliában 2 4  ezer főnyi; igaz u g y an , hogy' a’ királyné 31 ezer em 
berrel bir az említett megszállott nagy tartományban , de ezek egy 
része várőrségül szolgál, ’s igy szabad mezőn nem igen használha
tó. —- Az összeköttetés némelly tartományban folyvást igen tö
kéletlen. így például Mancha tartomány felírást intéze a’ kormány
hoz, mellyben segélyért könyörg, mivel a’ főváros (Ciudad - B eal) 
tökéletes ostromállapotban van, ’s teljességgel nem segítheti a’ car- 
losiaktul felgyújtott ’s kirablott körülfekvő falukat. Ugyanez okbul 
a’ választásokhoz sem  foghat e’ tartomány, a’ kormányiul pedig nem 
kaphat segítséget, inert az, még nagyobb veszély nélkül, teljesség
gel nem darabolhatja föl egy testben munkáló haderejét. —  Az e- 
gész ország aggsaggal nézi a’ választások folyamát; eddig ugyan a’ 
mérséki párt részire látszik a’ győzelem  hajlani, de azért még sem 
nyughatnak meg az elm ék, m ert félhető, hogy határzolt diadalma 
esetén a’ túlzó párt zavarokat gerjesztené az uj kam ra- megnyitás 
gátlására. —  Antonio Canes Madridba érkezék Parisból, hir szerint 
azon kölcsön iránt újabb alkudozásra lépni, melly Alendizabal kor
mánya alatt megsemmisült. —  A’ cadixi választási zavargások majd 
vérontásra szolgáltak alkuimul; az elnököt ugyanis lábbal tiprák a’ 
rendbontók ’s a’ zaj annyira m ent, hogy a’ franezia ’s angol ad
miral katonaságot ajánlkozók partra szállíttatni a’ zavargók fékezé
sire. A’ választást nagy elővigyázal m ellett újra szándék kezdeni.

Saragossai levél szerint oct. ő rü l, Oraa tábornok egy zász
lóalj gyalogsággal e’ várost meglátogatván, álgyukat szállittata on
nan Cantavieja ostromára, ’s katonáji fölruházósára 125 ezer frank- 
nyi adót ró tta ’ városi lakosságra, a’ tartományra pedig 3 7 5  ezret, 
melly mennyiségek néhány nap alatt lefizetendők.

Bayonnei oct. 8iki levél szerint Varea máskép Zurbano chris- 
linoi osztálynok Lodosa ostromátul előzni akarván a’ carlosiakat, Uran- 
ga tábornok 5 0 0  főnyi veszteséggel m egszalaszlá a’ királyné har- 
ezosit. Vareat futás közben saját katonái gyilkolák meg.
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Iliién, Laflitt«, Girardin, Clauzel, Chatelain a’ Courier Francais fő
szerkesztője.

párisi lapok telvék különböző vitákká! a túlzó lázadási szel
lemű választó biztosság’ - alapításiul. A jour. des Débats ölömmel 
jegy zi meg, hogy Odilon - Itarrot nincsen a biztosság tagjai közt. 
^ C o m m erce , mellynek tulajdonosa Mauguin, ’s főszerkesztője 
Jiert, a biztosságba léptek, határzottan jelenti , miszerint azért 
épen nem szándéka a többi taggal egy értelemirányt ’s elvet 
követni Csupán független kamra- alkotást állít czélba vettnek, 
’ • a’ mostani válosztásokbul szármozandő statushatalmat kiemelni 
függési helyzetéből, mellybe az a’ múlt törvényhozóság alatt sü- 
l \edl Egyébiránt pedig mindenki megtarthatja kaját politikai hit
vallását ’s nézeteit. Az egyesület csak független követeket kíván 
válosztani, ’s továbbra épen nem terjed. Ezt pedig az által kí
vánja ’s reményű eszközölhetni, hogy minden választó kerületben 
liók biztosság álljon össze , melly azon ellenzési jelölt számára 
szerezzé meg valamennyi ellenzesi választó szavát, minden párt
i é t  nélkül, ki legnagyobb valószínűség reményével bir megvá- 
losztatásra. —  Ez ellen csak ez egyszerű kérdést gördíthetni: 
,. Engednek é majd a’ szabad választóka’ bisztosság kivánatinak ?“
__ Chateaubriand következő nyilatkozással monda le minden kö-
vetségi helyről: „Hitvallásom legegyszerűbb e’ világon. 18:1 Ob an 
nem azért tagadám meg az eskütételt, hogy Í8 3 7 b en  azt le ie
gyem  ; az idő módosíthatja nézetim et, de elveimet soha nem 
változtathatja meg. Epen nem szegülök azonban az enyéimmel 
ellenkező határzatok ellen. Sem  jogom , sem  akaratom mást gán-
USUI1II. ---

P aris, oct. 13án: A’ válosztások már kissé bizonyosb alak
ban kezdőnek mutatkozni. A’ régi szabadelmü párt társulatokat ’s 
biztosságokat képez, legjobb jelöltei megnyerésire. Odilon-Barrot 
hihetőleg Dupin pártjával fog egyesülni, ’s akkor a’ győzelem al
kalmasint övék leend, mivel a’ válasz tó törvény igen hiányos. Csak 
a közönséges hanyagság menthetné meg a’ kormányt valamennyire 
bajától; meg kell azonban jegyzenünk, hogy a’ válosztás az egész 
országban lázas mozgalmakat okozand, ’s igy biztossággal épen 
nem szólhatni sükerérül. A’ legitimista párt is mindent elkövet, 
’s 4 0  jelöltet reményi megnyerhetni. Reményökben azonban al
kalmasint csalatkozni fognak, m ert sok legitimista vonakodni fog 
az eskütételtől , sok pedig a’ kormányhoz csatlakozók ’s nem 
fog [terryer ur ellenzésihez jelölteket nevezni. Tehát legfölebb 
2 5  szózattal kecsegtetheti magát e’ párt, mi nem birand elég 
sűlylyal a’ többség mérlegében. Haloldali többségiül nem félhetni, 
de annál inkább tiers - parti kamráiul, melly a’ kormányt azon 
elv - ’s eszmeingásba taszitná, melly annyira bélyegzi Dupin is
koláját. Ez igen nagy szerencsétlenség lenne, m ert rósz de szi
lárd rendszer alatt mindig jobb é ln i, mint rendszer nélküli kor
mány alatt. Kormányunk mindazáltal e’ helyzetűd épen nem re t
teg , ’s két párt közti szokott ingatag rendszerével reményit ma
gát föntarthatni a’ nélkül, hogy e’ vagy ama párthoz határzottan 
szegődnie kellene. E’ pillanatban még a’ doctrinair jelölteket is 
pártolja a’ kormány, ámbár az utóbbi ülésben személyes megtá- 
modtatást kelle tőlük szenvednie. A’ kir. család nem nézhet agg- 
ság nélkül a’ tartományokban mutatkozó forrongásra, mit lapjaink 
folyvást terjeszteni tö rek szen ek , ’s Lafhtte is nagyobbitani, 
ki bankjával igen nagy befolyással lehet, kisebb kereskedők által, 
a’ tartományi válosztásokra.

Pepin ügyvéd a’ „Deux ans de régne" ’s egyéb politikai ira
tok szerzője, mellyek tartalmát magas forrásból mondják szárm a
zódnak, legközelebb két vastag kötetben „La royauté et la revolu
tion“ ezimü munkát adott k i, mellynek czélja „Lajos Fülöp bátor
sággal ’s szilárdul kivitt ellenállási rendszerének szükséges voltát 
’s törvényszerűségét“ bebizonyitni. —  Dumas g r . , francziaországi 
pair és stalustanácsnok rendes szolgálatban, f. h. 1 6 án Parisban meg- 
halálozott. —  Laflitte jelenti párisi lapokban, hogy bankja számára 
zárvák az aláírások, mivel az egész tőke már összegyűlt.

A’ belgák királya ’s királynéja f. h. 11 én Trianonba érke
zek M aria hgnő egybekelésire W ürtem berg  Sándor hggel, melly 
ugyanott f. h. i  7én ment véghez. —

Alg ieri levél szerint Jussufot constantinei beyjé nevezé a’ 
kormány, ’s most azért tartóztatja Parisban, mivel még folyvást re 
ménye van békealkura léphetni A chm ettel, k itJussu f m egjelenése 
term észetesen haragra lobbantana, ’s minden alkudozásiul elide- 
genitne.

A’ Moniteur f. h. 1 fiiki száma követketző telegraíl sü r
gönyt közöl oct. 1 4rül Toulonbul: „Ben - Tamtam, oct. 2a n : Dam- 
réinont tábornok a’ hadministerhez. Nemours ’s Trezel zászlóaljak 
az ostromálgyukkal a’ ben - tamtamimarabut m elleit a’ Qued - Zenati 
bal partján foglalák el állomásikat. Kulhiéres tábornok pedig a’ má
sik két zaszlóaljjal elhagyá Has - el - Akbart. Én holnap Meheris mel
lett szándékozom megállapodni hét lieunyire Constantinetól; az el
lenséget eddig nem láttuk. A’ bey három lieunvire áll Constantine, 
tói. Sergeink egészségesek .“ —  Joinville hg oct. fián Bonába érke
zők, s mivel ott nem találd a’ rég várt párisi újabb utasításokat, 1200  
em b erre l’s két álgyuval azonnal megindult Constantine ellen, báty
jának e ’ vár ostrománál segéd kezeket nyújtandó. —  Utóbbi hí
rek szerint már megindult Parisból Joinville számára az utasítás, 
melly szerint jövő májusig köteles folytatni tengeri utazását.

Párisi oct. 17iki lapok azon hirt terjesz tők , hogy a’ fran- 
czia hadsereg f. h. 9én meghóditá Constantinet. A’ m inisten estilap

(la Charte) nem tőn ugyan erről em lítést; azt azonban ama’ körül' 
ménynek tulajdonítják, mivel a’ 1 fiikán érkezett hivatalos telegraíl 
sürgöny Constantáiéból azt nem jelenlé,hanem csak azon a’ hirt közié, 
miszerint egy Guelmaba erkezett aráb fejével kezeskedék , hogy 
Constantine oct. 9 én a’ francziák hatalmába került. A’ Gazzetta Pie- 
montese oct. 18iki száma igy adja elő az érdekes tö rtén e te t: „C ro
codile és Nphynx gőzösek valónak állítják Constantine bevételét, ’s 
hozott híreik röviden ezek : Egy oct. 1 (én Bonába érkezett aráb 
azonnal a’ helyparancsnokhoz siete ’s igy szóla hozzá: „Ujságim 
vannak Önnel közlendők; ha valósulandnak, 100  frankot adand 
nekem Ön, ellenkező esetben pedig leüttetheti fejem et.‘f Erre nyil- 
ványitá az aráb , hogy a’ főkormányzó egy parancsvivő tisztet kül- 
de Constantine bevételét jelenteni; ez azonban a’ rögtön támadt 
rósz időben elvesztő irom ányit, ’s aztán czakő (az a ráb 'jö tt el hírül 
adni a’ fontos eseményt. Ezután elbeszélő, miszerint a’ franczia 
sergek oct. 5én m egüt-özvén a’ bey sergeivel, ezek este felé nagy 
veszteséggel megfutamodtak, fián m egjelentek a’ francziák Constan
tine elő tt, ’s azonnal az ostrom készülelekhez fogtak, mit még az 
nap be is fejeztek. 7én m egkezdetvén az ostrom , a’ tűz mindkét 
részről élénkül folyt. A’ várőrseg vitézül védő a’ bástyákat, m g  a’ 
bey 8 ezer főnyi lovassággal hátul az ostromló sergek védcsapatit nyug
talanító. 8 án köz bámulatra m egjelent Joinville hg 12 0 0  em berrel 
’s két álgyuval. Végre 9 é n , midőn az eső legjobban szakadt, álta
lányos ostrom következők, ’s a’ francziák első rohanással elfoglalók 
a’ bástyákat. A’ törökök vitézül harczoltak; végre azonban, kényte
lenek valónak hátrálni, ’s a’ városon kívül fölállítottsergekhez csat
lakoztak , előbb a’ kapu közelében álló házakat felgyújtván. A’ fran
cziák sok em bert v esz tén ek , ’s köztük néhány tábornokot ’s több 
főtisztet.“ —  Ezek az em lített aráb h íre i, mellyek igazságáért fe
jével kezeskedik. —  A’ tunisi bey hirtelen meghalt, hír szerint m ér
gezés következtében. Székét fia foglalta e l , ki a’ francziákhoz lát
szik szítani.

N É M E T O R S Z Á G .

Oct. 12kén költ tudósítás szerint a’ hollandi királyné, szüle
tett porosz hgasszony, a’ porosz király húga oct. 1 2 kén, I 2 |  órakor 
az öröklőt ölébe szenderült. A’ királyné ere je  Looban tártózkodta 
közben folyvást hanyatlott, mi azonban a’ fővárosba visszatérhetését 
f. hónap 4kén nem gátolta. Azóta szemlátomást gyöngülvén hir
telen  minden erejébül fogyatkozva csendesen elnyugvék. Született 
1 7 7 4 b e n , nov. l^ k á n , ’s igy közel 6 3  évig élt. Szelíd házi éle
te ’s csendes erényei nagy mértékben m egnyerők Hollandia szere- 
tetét. A’ színház ’s közönséges m ulatóhelyek bezárattak e’gyász
esetre.

A’bajor követkamra örömmel fogadta el a’ bel-és pénzügymi- 
nisterektől előterjesztett azon törvényjavaslatot, mi szerint a’ kerü
leti fizetés a’ statust illető adózásiul elválasztatik, ’s kerületi tőke
pénzek alapittatnak. Vitatkozás sem volt a’ javaslót! törvényi ül, any 
nyira hasznosnak, ’s az ipar minden ága gyarapulására nagy hatá
súnak tekinté azt az egész kamra.

B E L G I U M .

A’ követ kamra oct. 9kén tartott ülésében kél biztosságot ne
vezett ki keblébül, egyiket a’ pénzügy, másikat a’ íöldinivelés ’s egyéb- 
neveze es parág iránti rendelkezés végett. —

A’ pénzügyminister (Huart) e lő terjesztette a’ kamráknak az 
I8 3 8 k i költségvetést (budget); a’ kiadás 9G , 9 9 6 ,  3 6 2 , a’ bevétel 
9 7 ,  0 2 9 ,  4 4 2  frankra té te te tt; e ’ szerin t a’ maradék több mint
2 4 ,0 0 0  fr. A’ se reg  a’ hollandiávali állapot miatt a’ régi lábon ma- 
radand. A’ vasútakból Í8 3 8 ra  4 ,8 5 0 ,0 0 0  frankot rem énylenek. A’ 
hírlapok, minden alakjokra ügyelés nélkül ugyanazon áru pecsét alá 
rovattak. A’ m inister beszédében különösen következő szavak neve
ze tesek : „ Azon fenyegető vagy legalább fenyegetésre kész hely 
ze t, inellyben a’ hollandi sereg  előtűnik, nekünk nagy áldozatokba 
kerü l; de épen azért, mivel erőtetvék ez áldozatok, arra fognak 
visszarovatni szám oláskor, kitől okoztattak.“

Az Observateur következő jegyzést tesz a’ m inister em lített 
szavaira: Kívánjunk a’ kormánynak szerencsét azon nyilatkoztáért, 
miszerint Hollandiát, nekünk , kárpótlással tartozni állítja azon költ
ségekért, mikbe azért keveredtünk, mivel Hollandia nem hajtotta vég
re az öt nagy hatalmasság által már 183 1 oct. (okén kötelezőnek 
ism ért szerződést. így  talán majd azon czikk is eltörlesztetik, melly 
Limburg és Luxemburg eldaraboltatását nyilatkoztatja. Mert ha mindin
kább vonakszik Hollandia kipótolni nekünk a’milliókat, nem leszen é jo 
gunk, pénzkárpótlásért birtokkárpótlást kívánnunk, ’s nem engednünk 
meg, hogy azon kétlartom ány által odaengedettrészekbirtokába lépjen.

A M E  R I K A.
Angol lapok híreket közölnek Limábul Peru  fő városábul 

juh 1 okéról. Az éjszaki P e ru , déli P e ru , és Bolivia egyesült s tá 
tusúiul állott gyűlés május isőjén  végző munkálatit. A’ tőle készített 
alkotmány az éjszakamerikai szerint alakult. A’ három egyesült s ta 
tus közül mindeniknek van tulajdon gyűlése. A’ közönséges gyűlés 
minden másod évben űl össze, melly egy  tanácsból ’s egy kö
vetházból áll. Az egyesület fejét minden tíz évben a’ közgyűlés 
választandja meg azon hat személy közül, kiket a’ három status nézend 
ki erre. Mindenik status külön fizetendi adósságit. A’ perui adós
ság éjszaki ’s déli P eru  között m egosztatik. A’ negyven czákk- 
bül álló alkotmány, az egész statusok gyűlése elibe fog te rje sz te t
ni elfogadtatás végett.



színben tüntetik eló : t. i. hogy Rudhardt újra kérte volna elbocsát- 
tatását; de mit a’ király addig, inig iránta fels. atyja véleményét 
m eg nem tudandja, nem teljesithetőnek nyilatkoztatott.

A’ kapudán - basa táborozásáról mélyen hallgat a’ kormány. 
Annyi igaz, hogy Roussin admirál összeháborodott a’ külügyek ide
iglenes intézőjével. Az utóbbi t. i. szem ére lobbantá az admirálnak, 
mennyire szinlett a’ nagy barátság, mellyel Erancziaország mutatgat 
a’ török kormány iránt, holott pedig annak legnagyobb ellensége. Ez 
Roussin úrnak igen roszul esett, ’s mondják a’ dolog nem maradand 
következés nélkül, m ert a’ török kormány lépéseket fog tenni Pa
risban az admirál e llen , ’s egyszersmind ellenséghez illőnek nyilat- 
koztatandja, mit a’ franczia kormány Afrikában teszen.

Egy konstantinápolyi sept. 20kán költ levél szerint PerteW  
basa elmozdílatásának főokai a’ következők voltak: 1) A’ nagyur 
elő tt kárhozatos em berekkel érin tk eze tt; 2) nem volt egészen tisz
ta az aegyptusi alkudozásokban; 3) egy idegen hírlapot részire hó
dítván, magát azzal rendkívül dicsértette. Egyébiránt ugyiátszik, 
Ponsonby lord és Akif efendi lassanként m égis össze fognak sim ulni, 
kivált miután im ez , levelében, melly egy kis hízelgéssel vala írva, 
rem ényét fejezé ki, hogy a’ churchilli dolog, mitől ő „tiszta“ fele- 
dékbe menend, ’s a’ lord bizodalmát újra megnyerendi. Mindamel
lett P ertew  kiléptetése veszteség az angol kabinetnek, noha, mint 
mondják, engedékenyül szándékozik nyilatkozni Akif efendi a’gőz- 
hajózás iránt, mit az angolok háborittatlanul kívánnak itt űzni.

E  L E  G Y  H I R.

Kis idő előtt Ohio statusban törpék tem etkezési helyét födöz- 
ték föl. Mint néinelly famaradványokbul következtethetni, a’ testek  
koporsókban feküdtek, 3 — 4 sőt féllábnyinál nagyobbak nem voltak. E’ 
szerin t törpe élővilág is létezett volna. —  Nagy a’ haladás, mit 
Piemont kereskedésben, középületekben , intézetekben tesz. Meg
jelent az uj polgár törvény alaprajza is, mellyen hét évig dolgoz
tak , mitől annyival többet rem énylettek , minél hátrább volt ed- 
d g az ottani polgári törvényhozás. —  Egy párisi lap szerint 
Hoffman prof. a’ valenciennesi könyvtár kézirati közt igen neve
zetes felfödözést tőn. Megtalálta ugyanis azon diadaléneket, mely* 
lyet 8 8 3  táján Lajosnak a’ nonnannokon nyert győzelm ére készítet
tek. Ezen literariai em lék, mit Mabillon a’ st. amandi apátság kéz
irata szerint másolt, de m ellyet 1692ó ta  hiában kerestek , nagy fon
tosságú a’ történettudományban. A’ verseze t eredetijét hason
másával Helgiumban szándékozik kiadni Hoffmann prof. Willems 
ú r ra l , ki több régi flamandi beszédmódon készült munka kiadatá
sárul ism eretes. —  Londonban jelenleg olly hintókat készitnek, 
mellyek nem fordulhatnak fel. Az egészen uj alaptörvény szerint 
készült remekpéldány, Nottinghamban, számtalan em ber szemeláttá- 
ra kiálltáé’ nagy próbát. A’szekérbe t.i. négy lovat fogtak ’s állását kész • 
akarva úgy irányzottak, hogy három láb magas gyalogtúra vonatván , 
a’ másik oldalánál sokkal fölebb essék, ’s midőn a’ sok néző min
den pillanatban várá a’ szekér felfordulását, a’ bénulok azt sem  
vevék észre, hogy eltértek az egyenes útról, m ert az ülőhely füg
gőlegesen maradt. I tt azt nem alsó rugók tartják, hanem az két 
olly támasz által lebegtetik súlyarányban, mellyek a’ tengelytől az 
üléshely ’s hátulsó bak és kocsisülés alatt is elnyúlnak. E’ táma
szok végein tojásdad rugók helyhezvék, ’s ezeken függ az ülés
hely. A’ találmányt rövid idő alatt m eg fogják ahoz értők ’s par- 
liamenti tagok vizsgálni, a’ midőn művészi titkai kivilágulnak. —  
Helgiumi tudósítás szerint ismét szerencsétlenség történt a’ vasú
ton. Egy hadnagy ugyanis, midőn a’ vonat egy pillanatig megállóit, vi
gyázatlanul felhágott egy gerendára, mellyről a’ rögtön induláskor 
lebukván, a’ szekerek által szétzúzatott. —  Rendkívül durva idővel 
kezdődött Szentpétervárott sept. 2dik fele. A’ reaumuri hévméró 
korán reggel 1 —  2  foknyi hideget mutatott. Krakóban oct. 4kén 
reggeli 9 órakor 7, őkén pedig 8  foknyi hideg volt. —  Azon em 
lékoszlop, melly Lüzenhez közel a’ nagy Gusztáv Adolfnak em el
tetett, f. évi nov. 6kán fok lelepleztetni, melly ünnep annál érde- 
kesb leend , mivel a’ fölszentelő bezédet dr. Rraseke fogja 
tart mi.

GABONA ÁR. Vidéki városink piaczin; pozs. mérője váltó gar.

O L A S Z O R S Z Á G .
Előrenézi oct. 1 Iki tudósítás szerin t, Toscana egészségi 

állapotja annyira kedvező, hogy akadály nélkül utazhatni a’ luccai 
’s modenai birtokokon keresztül; azonban kötelessége az utazónak 
niegbizonyitni, hogy az utóbbi 14  nap alatt, semmi olly hellyel, hol 
a’ görcsmirigy meg nem szűnt, nem érintkezett. Sajnálni kell, hogy 
ez engedelem a’ lankadó kereskedésen nem segíthet, mivel Livor
no , melly egy Olaszország első kikötőji közül, abban nem ré
szesülhet. Mivel mindazáltal a’ livornoi ’s pisai tájakon három nap 
óta a’ görcsmirigy nem mutatkozik, reménylhetni azon helyeken is 
rövid idő Falatt a’ szabad foglalkozást. — Több ném et ’s franczia 
lap által elterjesztett azon hír, hogy Rossini uj hangászati művön 
dolgoznék, alaptalan. 0  Bolognában él öreg atyjánál, csendesen nyug- 
va érdemlett borostyánin

A’ Giornale del Regno déllé due Sieilie oct. íádikáról tudósí
tást közöl azon pusztításokéul, miket a’ tengeri rablók a’ nápolyi 
parton elkövettek. M integy 6 0  számnyi martalócz csoport szállá ki 
sept. 2 1 kén egy kis tengeröbölben az otrantoi parton. Ruháik ’s 
fegyvereikről Ítélve dalmatáknak látszottak. Elsőben a* közel vám
őrséget támadták m e g , hol egy fiatal osztálynokot halálosan 
m egsebesítettek. Elkezdtek ezután különféle falusi házakat pusz
títani; a’ legszegényebbnek sem  kedveztek. Egy őrnagy házában, 
mig némellyek ragadoztak, mások karddal vagdalkoztak, ’s az ő r
nagy fiát’s hitvesét megsebesítek. Utoljára Tricase hgi ház udvarmes
terét is kegyetlenül kivégzék, ’s lakját kiüríték. Midőn a’ tett híre 
Tricase faluba ju to tt, siettek a’ fegyveres polgárok az említett part
hoz , de a’ gonosztevők már akkor elillantak. A’ tartom ányi fel
ügyelő tűs tint szükséges rendeléseket tő n , hasonló szerencsétlen
ség meggátlására. A’ király egy hadigőzöst kiilde késedelem nél
kül az otrantoi vidékre, mi annál szükségesb vala, mivel ugyan
azon rablócsoport 23dika éjjelén , Gagliano partján, ismét szárazra 
törekvék szállani ; de a’ mi nem sükerült. — Romában, valamint 
Ci vitavecchiaban is , a’ görcsmirigy teljesen megszűnt.

Nápolybul oct. 7kén írják, hogy a’ király „W enefrede“ kir. 
gőzösön Messinába utazó t , o tt , mint mondják, általányos kegyel- 
mezést hirdetendő.

A’ nápolyi kikötőben véletlenül m egjelent franczia hadiha
jók czélja volt nyomadékosabbá tenni a’ nápolyi franczia követ bi
zonyos terheltetés elleni többszöri ugyan de mindeddig süker nél
kül maradt nyilatkozatát. Olly kemény rendeletek jö ttek  ugyanis 
a’ nápolyi udvariul a’ franczia hajózás ellen, hogy maga a’ franczia 
követ, nagy bajjal juthatott azon levelekhöz, mellyek számára P a
risból küldettek. A’ dolgot némi mellék körülmények még komo
lyabbá tevék. Azonban úgy látszik a’ baj e lin téztete tt, ’s a’ fran
czia hajók nem tárták szűk égesnek tovább tartózkodni a’ kikö
tőben, mint kelle annak m egmutatására, milly hirtelen tűnhetnek 
e lő , ha kívántatik, Nápolylyal szeinbeszállhatólag.

Romából oct. 1 Okérül írják, hogy a’ kormány czélszerü vál
toztatást szándékozik létesítni az igazgatás minden ágaiban, mire néz
ve a' törvénykönyv vizsgálatára kinevezett két biztosságon kívül, 
más két biztosság is hivatott ö ssze , az egyik a’ pénzügyi, másik 
a’ katonai’s rendőrségi viszonyok elrendelésire. Mindjárt az első 
illés után, több, kettős hivatalt viselő személy elbocsáttatott. Kü
lönösen a’ pénzügy voná magára a’ kormány figyelmét.

O R O S Z O R S Z Á G .
Odessai hirek szerint a* czár és czárné sept. 21  kén a’ koro

na örökös nhggel, M aria Nikolajewna nhgasszonyal,’s Jánosausz- 
ti iái főhggel Sew ernaja Svvesda gőzösön, Sebastopolba utaztak. 
Ezen kikötőiül 2 0  mérföldnyire találkoztak a’ felséges utasok a’ 
fvketetengeri hajósereggel, melly több hadifordulatot fejte ki. A’ 
czári zászló felvontakor a’ gőzösön, a’ hajósereg minden álgyúji 
eldördültek, hasonlag álgyudurrogással tiszlelge a’ sebastopoli vár 
a’ 'czári hajó közelítésekor. Délutáni két órakor ért a’ gőzös Sebas
topol kikötőjébe, ’s 4  órakor köszöntötték lakosi ó caári felségökef.

Ama’ nevezetes Yermoloíl gr. tábornok , ki előbb mintsem 
Paskevitsch a’ főparancsnokságot átvevé a’ Kaukasusnál kormányzott, 
de Miklós czár trónra lépte óta nyugalomban élt, hirtelen felszó- 
littalott, hogy a’ czárt kisérje ásziaitávul útjában. E ’ történet nagy be
nyomást tön egész Russziában. Yermoloffgr. erős önállású ’s cha- 
raeterü férfiú, ’s egy a’ legkitűnőbb katonák közül az orosz s e 
regnél. Az őt felszólilással úgy látszik oda czéloz a’ czár, hogy 
a’ gróf előbbi körébe visszahelyeztessék, felváltván Rosen bárót a’ 
kaukasusi kormányzatban, mi ha valósul, rövid időn más alakot 
öllendnek magokra azon tartom ányok, ’s az akadályok, mellyek 
ott a’ kifejlést gátolták, el fognak háríttatni.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A ’ török hírlap, sept. 20káról hivatalosan közli, Pertew  basa 

elmozditlatása okait, ’s ezek : ügyetlenség, hivalal-nemértés, vejeki- 
csapongásinak e lnézése , sőt különös kedvezés az iránt. Ponsonby 
lord sokáig nem vehete magán erőt, hogy az uj Reisefendinek sze
rencsét kívánjon , ámbár azt egyéb követek el nem m ulasztották; 
de végre csakugyan m eggyőzte m agát —  Athenébül olly levelek é r
keztek, mellyek a’ görögországi dolgokat, nem a’ legkedvezőbb
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M A G Y A R -  és É R D É L  V O H  S Z A G .
0  cs. kir ap.föls. f. évi april Ise jén k ö lt határzatában Sár- 

közy István Somogy megyei volt alispánt kir. tanácsossá nevezni; oct.
\  őiki rendeletében Keglevich János gr. titkos tanácsos és Bars m egye 
főispánjának a’ pápai Krisztusrend elfogadhatását ’s viselését m eg
engedni ; oct. 20iki határzatában ilaulik György zágrábi püspököt 
val. belső titkos tanácsossá, ’s Pejacsevich László gr. Aerőcze m e
gyei másod alispánt a’ bántábla bírójává nevezni méltóztalott; ’s vég
re m egengedni, hogy a’ nem egyesült illyr-oláh nem zet f.h. lilán  
követei állal Karloviczon, cs. kir. biztos jelenlétiben uj érseket ’s 
metropolitát választhasson.

N. S z e b e n  Oct. 1 8 . tartott országos ülésben a’ főkormányzó 
ú r előlülte alatt, az országos elnöki választást kisérő felirási javas
lat megállapíttatott; ’s ennek a’ kir. biztos föhghez felvitelére küldött
ség n e v e z te te tt; Oct. 1 9kén pedig az említett választásról készült ’s 
tisztázott felírat felolvastalván, bépecsételtetelt, ’s ő  felségéhez föl- 
terjesztés végett a’ biztos főhghez követség által felküldetett.

Nógrád m egyében, Losoncz mezővárosban részvényes tár» 
saság állott össze bőrkészitő gyár-alapításra; fő czélja ez intézet
nek , az iparág e ’ nevezetes sarjadékát gyarapitni, ’s egyszersm ind 
a’ szegényebb sorsú vargákat ’s tímárokat munkaadással fölsegiteni.

A’ hires velenczei művész Gregolettitől festett ’s az egri uj 
főtemplom számára készült oltárkép, melly Mihály arkangyalt terjeszti 
elő, jövő nov. 7dikéig délelőtti 8  óráiul, Iá ható leszen a’ müvészet- 
kedvellő közönségnek.

Köz tiszteletben álló hazánkfiját, koronaőr ’s kincstárnok 
K e g l e v i c h  G á b o r  gr. ő excellentiáját súlyos csapás érte. Eg- 
reskátán m. h. 28án épen midőn az élőknek hajnallott, kimúlt közűlök 
a’ ház legidősebb gyerm eke, G e j z a ,  szüleinek büszkesége, bará
tinak öröm e, egy sok és szép hazafi rem ényeket gerjesztő lelkes if
jú  élte 2 0 ik évében, viritásnak indultában, a’ tettleges élet’ küszöbén ! 
Szerencsétlen bukás által okozott helyrehozhatlan benső megbomlás 
szakasztá ketté még izmosuk) léte’ fonalát az elhunytnak. Nem ad 
tehát biztosságot sem ifjúság, sem vidorság, nincs béke ’s bátor
ság csupán a’ sírban. ’S bár nyújthatna a’ mélyen elbusult szülék k e 
serű  fájdalmának némi enyhülést országszerte számos tisztelőjik ele
ven részvétele !

Hummel János lovag , nhgségi karm ester W eim arban, ’s 
Pozsonyban 1 7 7 8 ik  év nov. 24én született nagy hazánkfia, kinek 
fényes hangászati tehetségei idegen földön valának kénytelenek 
tündökleni, oct. 17én hosszas szenvedés után elhunyt W eimarban, 
’s korunk még sokáig gyászolandja kimúltál.

P O R T U G Á L I A .
A’ Diario do Governo kivonatát közli az f i 43iki lamegoi 

coi les tiónöiöklési törvényének, melly szerint íiörökös hiányában 
a kii áI\ I\ányát a szállhat a korona, kinek azonban csak portugáli 
országnagyot szabad férjül választani, ki csak a’ királyné fimagzatot 
szülte után kap királyczim et, nője társaságában mindig bal oldalon 
kö te les állani, királyi koronát pedig nem viselhet. A’ cortes általak
kor kinevezett Alfonz király elfogadá e’ törvényt, csakhogy idegen 
hg ne uralkodjék az országon. Egy másik ugyanazon korbeli tö r
vény a királyt méltóságától megfosztatni rendeli, ha az elég gyáva 
lenne idegen hatalmasságnak hódolni. Általányos h iedelem , misze- 
iin t e nyilványitás demokrata clubbokbul szárm ozik, mellyek a’ ki- 
lálynet féijestiil Braziliába szeretnék küldeni ’s a’ koronahget kor- 
ináytanács m ellett uralkodásra emelni, (ist. I'eob.

Chronicle következő levelét közli egyik portoi leve
lezőjének oct. 7 rü l: „Igen  nagy különbség van e’ kérdésben: az e- 
gész portugál nem zet sérté e m eg .Angliát ’s különösen a’ Portugá- 
iaban lakó angolokat, vagy csupán csak egy rágalmazó lap? Mi
vel pedig a por tugál sajtó már nem szabad tö b b é , hanem minden
ben  a krmány intézményitől függ, teljességgel nincsen hely, hol az 
angolok ellen kin tölt undokságokat megczáfolni lehetne. Ism ételjük 
tehát ezt kormányunknak, s felelősekké tesszükm inisterinketvala
mennyi gunyiiatéit, melly darab idő óta olly bőven terem  a’ Náció
nál szeletiben. E zt pedig nemcsak azért kell ten n ie , mivel az emlí
te tt lap folyvást főn áll, míg a’ többi elnyomaték, hanem mivel annak 
főszerkesztőjét anny ira párlolá a’ kormány, hogy az egy évalaltnyo- 
m oiu zugoly - czikkgyártóbul 2 0  ezer iont sterling birtokosa lett, 
melly mennyiséget egyenesen a’ haza segédforrásiból lopák számá
ra .“ E levelre a’ T rue un m eg jegyzi, miszerint a’ M. Chronicle 
is hasonló hibába esik a’ Nacionallal, ’s Palm erston parancsából in
gerültséget ugyekszik az angol’s portugál nem zet közt támasztani, mi 
szinte megrovást érdemel. —  Terceira hg tábornokkara több tisztével 
mar m egérkezék Angliába. A’ királyné a’ ministerektül követelt 
elbocsáttatását Terceiraés Saldanha tábornagyoknak csakugyan nem

teljesité , ’s a’ m inisterek lemondását sem fo g ad áel, a’ corlesnek 
pedig tudtára adatá, hogy véleménye szerint a’ mostani ingerült
ség szükségessé teszi valamennyi portugál kibékittetését, mit a’ tá
bornagyok elbocsáttatása nagy mértékben akadályoztatna. A’ cortes 
e’ váratlan nyilatkozványt e’ czélra nevezett küldöttséghez utasitá,
melly még eddig nem adottróla véleményt. —  A’ külügyminisler h -
zalmas iratot intéze az angol diplomatatesthez, mellyben Ígéri, hogy 
a’ Nációnál szerkesztőjét pörbe fogja idéztetni das Anlas ism ért 
napiparancsa közléséért; Howard de Walden azonban ezzel nem 
elégszik m eg, ’s folyvást kitünőbb elégtételt sürget. —  Hir szerint 
a’ királyné íSa da Bandeira ’s das Antas tábornokok m egérkeztére 
várakozik, ’s velük azonnal uj m inisterséget szándéka alakítani; az 
utóbbi tábornok mindazáltal már előre jelenté , hogy nem fog tár- 
czát vállalni.

A’ Nációnál kemény panaszt üt a’ portoi angol ügyvivő el
len , k i, mint állítja , a’ helyhatósági kamra elnökéiül kapott azon 
ira to t, mellyben aláírásra szólittaték föl das Antas harczosi számá
ra , az átadó jelenlétiben ezer darabra szaggató, mondván: „Itt  a’ 
válasz; ’s ha még egyszer mutatkozni merészkedik ön  nál am,  le 
dobatom lépcsőimről.“ A’ Nációnál portoi levelezője neve fölfede
zését ajánlja, ha valaki kétségbe vonná szavait.—  Az alkotmány 
javitásruli vita a’ cortesben , jelesen azon kérdésről: a’ tanács-ta
gok holtig maradjanak e hivatalaikban , ’s válosztásukat a’ nemzet 
vagy korona eszközölje ? még nem ért v é g e t; az előzményekből 
Ítélvén azonban, m ondhatni, hogy a’ győzelem a’ nép részire fog 
nyilatkozni, mi a’ kormányra nézve kissé érzékeny csapás leend. 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Oct. 9én Valencia zárva volt ezer főnyi carlosi csapat kö

zeledte miatt. Ez mind, a’ mit újabb hírek a’ csatatérről közlenek, 
egyébiránt csupán a’ régibb eseteken rágódnak, százfélekép taglal- 
gatva ’s bonczolgatva azokat; igy például a’ Monde oct. I ^iki szá
ma folyvást annak megmutatásával vesződik, hogy a’ retuertai csa
tát oct. 5én nem a’ christinok, hanem carlosiak kezdék m e g , kik 
szerinte ismét támadólag látszanak munkálni; czikke végén meg- 
vallja ugyan az érintett lap, hogy a’ trónkövetelő csakugyan hát
rálni vala k én y te len ’s igen sok em bert veszíte , írül azonban ha
mar m egjegyzi, miszerint a’ christinok is sokat veszitének ’s Es- 
partero nem jó kedvbül, hanem kényszerülve lépe csatasikra. — 
Zurbano csakugyan fölmenté ostrom alul Lodosát, maga azonban 
elesett az egyébiránt elvesztett csatában, ha több lap ellenkező e- 
lőadásinak hitelt adhatni. —  Bayonnei oct. M iki hir szerint 0 ’ 
Donnell tábornok 15ezer piastert kapván katonái számára a’ spa
nyol kormánytól, azt a’ san-sebastiani kormányzóiul kiadatni kérte, 
ki mindazáltal egyenlően akará spanyol ’s angol ezredek közt elosz
tani az érintett mennyiséget, mire az utóbbiak föllázadtak; de csak
hamar a’ várba zártak közűlök három századot a’ spanyolok , ’s a- 
zokbul 50  em ber két évi fogságra itéltelék. Valamennyi Pamplo
na körül állomásozó carlosi zászlóalj, parancsot vön Guipuzcoába 
seregleni, miből azt következtethetni, hogy a’ hernanii sorokat szán* 
dékozik megtámodni a’ trónkövetelő.

Saragossai oct. 1 3iki levél komor színekkel fösti Alsó-Ar- 
ragonia állapotját, ’s különösen Valencia környékeét. Oraa tábornok, 
k i, mint említők, tetem es pénzmennyiséget ’s lőszert szede össze 
Saragossaban, már Seguraba é rk e z é k ’s Cantavieját szándéka kira
gadni a’ lázadók kezeiből, mi egyszersmind az egész környéket 
fölszabaditná azok zsarlásitól. Szándékának jó sükernél nem kíván
hatni egyebet; létesítése mindazáltal nagy erejébe kerülend, mer- 
Cantavieja legközelebb több uj erősitvényt n y e r t , ’s további bizto
sításán folyvást szorgalommal dolgoznak a’ carlosiak. Egész Alsót 
Arragoniában, sőt Castilia határin is naponkint szaporodik a’ carlosi 
rabló csapatok szám a, mellyek vezérei hihetlen ügyességgel cső- 
ditnek össze ujonezokat. Saragossában minden tehetősb családot 
csak egy gondolat izgat, ’s ez : összekaparni a’ mennyit csak lehet 
’s Francziaországba illanni a’ nyert zsákmánynyal. M eer b áró t’s Es
pinosa és Mendez Vigo tábornokokat Madridba idézte a’ kormány, ’s 
hadi törvényszék elibe szándéla őket hir szerint állíttatni, szerencsét 
len m unkálatikért, mellyek olly ínségre juttatók 0  - l ’astiliát. E ’ hat 
hatos rendszabályt minden ese tre  illően méltányolná a’közvélemény 
melly még mindig neheztelve emlékezik Espinosaról, még a’ füg-, 
getlenségi harcz idejéből; létesítésére azonban a’ jelen  körülmé
nyek közt alig gondolhatni.—  Madridban hire já r t , hogy Mendizabal 
Londonba készül, elhagyni akarván azon hálátlan o rszágo t, melly
ben egy választó biztosság sem  méltatá őt követségre a’ jövő cor- 
tesben. —  Burgosban oct. í lé n  szélűben beszélők, hogy a’ trónköve
telő 9kén la Gallegaban súlyosan m egbetegült, elannyira, hogy az 
utolsó kenetet is fölvevő, ’s igy nem igen hihető, hogy nősülni kivan
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(megholt neje testvérével), mint több franczia lap hirdeti, ki ve vén 
ha ezáltal talán csak azt akarná eszközleni, hogy holta után kormány- 
sá -  alakulhasson Christina kormánysága ellenében. —

Memorial des Pyrénées oct. 14iki száma szerint, a’ 
carlosiák elfoglalák közel a franczia határszélekhez V alcarlost, ’s 
Pamplona és Puente la Reyna közt el Perdon erősséget , mi által 
íxz említett két váras közt a’ közlekedés félbenszakadt. Szinte a Me
morial szerint a liodosatul csak imént távozott carlosiak ismét m eg
jelentek e’ váras ostromára Garcia parancsi alatt, oct. 9én. Iriarte 
ezredes azonnal valamennyi haiczosaval segitsegue siete a szoron
gatott városnak; lOén azonban ismét négy carlosi zászlóalj érkezek 
Uranga vezérlete alatt Lodosa ellen, ’s 1 lén  igen gyéren lődözé- 
nek a’ várból a’ támadókra.

Madridi oct. 14iki hírek szerint, a’ trónkövetelő Aranda fe
lé nyomult, hová öt Espartero lO énSalasbul követé. A’ Monde kö
vetkezőleg nyilatkozik e’ legújabb mozdulatról ’s általányosan az e- 
gész spanyol ügy jelen helyzetérül. E ’ pillanatban (oct. 11 én) igen 
nyugtalanító hírekkel lepett meg levelezőnk Madridbul, hol leve
lünk elindullakor rendkívüli izgás háborgalá az elméket. Hire járt 
ugyanis, hogy Carlos Lorenzo tábornok sergeit m eghaladá’s ismét 
gyors léptekkel közelit a’ fővároshoz. Az e ’ hir által támadt inge
rültséget uj zavarok súlyosbítják, miket a’ kormányzó királyné m eg
gondolatlan ’s helytelen makacskodása idéze lé tre , mellyel a’ bur- 
gosi helyhatósági küldöttség kérelmei daczára folyvást vonakszik San
tiago Mendez - Vigo tábornokot hivatalából letenni. A’ ministerek 
egy része lárcza - letevéssel fenyegetőzők, ’s a’ kormányzó király
né Seijas minister lemondását el is fogadá 's utódjául Armendáricz 
urat említik, ki alstatustitoknok vala, ’s mint hazaiké párthoz szitó 
férfi sok hasznos szolgálatot tehetne hazájának, ha szabadon enged
nék őt cselekedni. E ' zavargások közepett még családköri czivako- 
dással is boszantja a’ nemzetet a’ kormányzó királyné, Francisco de 
Paula sógorával folyvást botránkoztatólag újat húzván. Ez infans már 
rég könyörg engedelmért Olaszországba utazhatásra, ’s Chrisztina 
mindig makacsul tagadja meg azt tőle. Szép vigasztalás a’ szeren
csétlen spanyol nem zetnek, midőn látnia kell, mikép czivakod- 
nak azon személyek egymás közt, kik őket kormányozzák , mig a ’ 
nép vérét ontja szabadsága m egnyeréséért! Minden egyszerre ösz- 
szeesküszik szegény Spanyolország ellen. Espartero újra elhatáro- 
zá mindaddig szenvedőíeg viselni m agát, mig a’ kormányzó király
né csupa mérsékelt elvű férfiakból alakitand m inisterséget, szóval , 
ollynnokbul, kik készek lennének a’ trónkövetelővel alkura lépni, 
ha az ismét Madrid kapuji előtt mutatkoznék. Tervei azonban le
győzhetetlen akadályokra találandnak a’ madridi nem zetőrség ellen
séges érzelmiben, melly bátran báto rság-’s tehetséghiányt lobbant 
a’ ministerség szem eire, mivel mindeddig nem tudá a’ hazát m egsza
badítani. Képzelhetni már most ebbü l; mikép fogadná e lelkes é r
zelmű nemzetőrség , ha még félénkebb ’s gyávább kormányzókat tol
na nyakára Chrisztina. Legközelebb két uj radical lap induland meg 
Madridban, Madoz ’s Caballero szerkesztősége alatt.“ —  Zariateguy 
azon osztálya , melly a’ trónkövetelő fősergével egyesült, kijátszván 
Lorenzo tábornok figyelmét, hir szerint San Leonardo felé Huerta 
del Rey irányában (az arandai utón) elillant. Carlos főhadiszállásán 
szőtt legújabb terv szerint, a’ carlosi tábor egy része délnek egész 
Segoviaig nyomuland, hogy Espartero kénytelen legyen ismét visz- 
szafordulni ’s a’ trónkövetelőnek szabad utat nyitni. —  Malagában 
is véres zavarok ütöttek ki a’ válosztásoknái. Valóban igen sajnos, 
hogy a’ szabadelmüek nem halasztják a’ polgárháború végire poli
tikai vitázatikat, mit azonban alig reménylhetni, ha csak a’ madri
di lapok legújabb számai követésre nem ébresztik a’ hazafiakat egyet
értést ajánló hathatós czikkeikkel. M eer b. 4 0 0  em berrel Barcelo
nába nyomulván, ismét helyre állitá a’ csöndet, több már hajókra 
menekedett család ismét visszatért a’ városba. Valenciát számos car
losi csapat kerülgeti.

Külföldi lapok folyvást telvék panaszokkal a’ trónkövetelő 
sergeinek undok rablásiról. Így legközelebb (oct. 14én) egy lon
doni hirnök egészen pőrén érkezék a’ londoni követség lakába Mad
ridban , ’s beszélé , miszerint Alhama vidékén mintegy 4 0 , derék 
lovakon ülő carlosi lándzsásra bukkant, kik őt „Éljen V'ik Carlos,“  
kiáltozás közt azonnal minden ruhájától megfoszták. Kére azután 
a’ rablókat, adnák neki legalább vissza a’ franczia ’s angol követ
ségnek szóló leveleket; de e’ helyett agyonlövéssel fenyegelé őt 
a spanyol lisz t, ha erről még csak egy szót bátorkodnék is ejteni. 
„Ti angolok ’s francziák, úgymond , mind megannyi gazfiak vagy
tok, kik Spanyolországot kirablani jöttetek. Mendizabaltól m egvá
sárlótok hazánkat, ’s király tok sürgönyeit örömmel veendi tőlünk 
királyunk.“ Ezután néhány ütlegel szabott a’ hírnökre a’ tiszt, ’s 
tova robbant embereivel ’s a’ hivatalos levelekkel. Az angol követ, 
ki pár nap óla betegen az ágyat nyomja, nem kis mértékben bo- 
szankodék e’ népjogot fertőztelő cselekvényen, ’s több magányos 
ember, ki szinte levelet veszite ez alkalom m al, tetemesen károsult. 

A N <• L I A.
A’ belministerség következő körlevelet inléze a’ kormány 

parliament! barátihoz : „Uram ! November 15 én elnök - válosztásra 
összegyülend az alsóház, ’s Í^Oán törvényhozói munkálatit megkez- 
dendi; sürgetően kérem  tehát Önt az emlitett napokon az ülésben 
megjelenésre. J. Russell.“ —

Míg a bírák hivatalos jelentései szerin t, Sligo m egyét kí- 
vevén, Irland nyugottabb ’s erkölcsi helyzete, mennyiben azt az 
előforduló több vagy kevesebb nagy vétségből következtetheti,

jobb, mint valaha volt, a’ torysájtó folyvást ellenkezőt kürtői. Mire 
az Examiner „Irland borzasztó helyzete czim'alatt következő hírekkel 
gúnyolja ki az epés torylapokat: „Igen sajnáljuk, hogy olvasóinkat 
következő búskomor fölvilágitásokkal kell szómoritanunk a’ testvér
sziget (Irland) jelen helyzetérül, mellyeket hiteles torylapokbul me
ntettünk; de mint igazság baráti, kénytelenek vagyunk a’ szomorít 
hirharangot megkonditni, íső  hir a’ „,Sligo Fabricator“ - bul; „H ét
főn éjjel 5 0 0  ezer szalagférfi (katholicusok) jelent m eg Rallymae- 
patrikban ’s egy szorgalm as hű sarufoltozó varga böcsületes nő
jét vízbe m árták; 2\k  hir a „The Lyar and Oayly Story Teller“ 
bül: „French, a’ nemzeti társulat titoknoka, legalább 50 ezer láza
dóval protestáns sz. egyházak kirablására indult’s minden böcsüle
tes em bert vizbe dobat.“ —  3ik hir: „Borzasztó, gyalázatos, vé
res m erényrül kell ismét értesítenünk olvasóinkat. A’ lázadók u- 
gyanis Limerich m ellett egy tisztes öreg asszonyság öle becskéjé
nek elvágván farkát, irtóztató gúnynyal protestáns ebnek nevezők
a’ jámbor állatot; ’s 0  - Anglia még sem  ragad fegyvert?“ __

Howard de W alden angol követ magavisletérül igy nyilat
kozik a’ radical True Sun: „M ielőtt ő lordsága Anglia nemzeti be
csületének megboszulása iránt további lépéseket tenne ’s még job
ban szivére venné das Antas napiparancsát, szeretnek  kérdezni: a) 
Midőn a’ chartista párt nyílt harezban volt a’ kormánynyal, nem volt é 
az érdem es követnekháza nyiiványos menedék az említett párt legve- 
szélyesb híveinek ? b) Ez igy lévén nem segité legalább közvetlenül a’ 
lázadókat egy m egisinért’s hozzánk baráti viszonyban álló hatalmasság 
ellen,’s talán külügy-hivatali parancsokra támaszkodva?c)Hainind ez ál!, 
úgy valóban nem  csudálhatni olly m érsékelt kifejezését az érzelm ek
nek, minők das A ntas napiparancsában foglalvák, főle g nem olly férfitól, 
kinek lelkét főlháboritá azon segítség, mellyben a’ személyes önző 
dicsvágyért a’ haza szabadságit föláldozó főnemesség részesül, igen 
jól tenné Palmerston, ha illy nyomos kérdésekre jól elkészülne, mi
előtt a’ portugál kormány alkotmányos vétójáról végítéletet hoz. Köve
tünk köztudomású szükeszüségenem  menti a’ ministerséget, m ert min
den józan gondolkozást! átláthatja, m iszerint Portugália helyzete már é- 
vek előtt olly követet kívánt, kinek éles elméje jobban áttekinthette 
volna a’ pillanat parancsit. A’ jövő parliamentben bizonyosan bőven 
ki fog fejleni a’ portugál honbarátok hazánk elleni gyülölségének o- 
ka.“ A' True Sun még azon nyilatkoztát is roszalja sir Howardnak, 
mellyben Castro Pereira ministernek a’ követek kötelességiről hoz
zá intézett levelére válaszol, ’s magát nem a’ portugál kormónv- 
nál, hanem csupán szem élyesen a’ királynénál állítja m eghatalmazott
nak, mi minden esetre igen bolránkoztató’s nagy elbizoítságra m u
tat, melly nem kerülendi el a’ szigorú feddést a’jövő parliamentbe .

Alsó- Canadabul folyvást lázadó népgyiilésekrül emlékeznek 
az amerikai lapok. St. Polycarpeban, Vaudreuil grófságban, töm e
gestül elhagyá a’ nép a’ sz. egyházat, midőn a’ királyné trónra lép
tét ünneplő „Téged Isten ’s a’ t “ megharsant. Még a’ papságtól pa
rancsolt harangozást is gátlani akará a’ nép , állitván , hogy a’ haran
gok a’ lakosság ’s nem a’ királyné tulajdona. Hasonló esetek történ
tek számos egyéb helységben is.

(Sun.) Az alsó - canadai whig kormányzó fölszólitást bocsáta 
közre, mellyben a’ népnek a’ gyüléstartást’s végrehajtó hatalom te t
tei birálgatását szorosan tilalm azza, ’s több nemzetőr - tisztet, b rőt 
’s egyéb hatósági tisztviselőt, kik illy gyűléseken m egjelentek, hi
vatalaiktól megfoszta. Egy canadai lap következő kivonata élénken 
föstendi az érintett tartomány h e ly ze té t: — Egy ünnepi lakomáéul, 
melly a’ Gosford által elbocsátott nem zetőr-tisztek tiszteletére ta r
taték, és st. Denisben adaték, igy szól egy ottani lap: „ 5 7 5  derék 
férfi (good men and true) ült a’ lakomához, összesen pedig 7 0 0  em
ber volt jelen. Gosford nem lá'tá még végét azon viharnak, mellyet, 
e’ tartományban gerjeszte. E ’ vihar majd akkor csöndesülend le 
midőn ő lordsága sz. Lőrincz folyamon tova vitorlázand.“ —-

Canadai lapok következő vonását közük az asszon vi bátorság
nak. Bizonyos Scholastics helységben lakó Prevost asszony az an
gol kormány iránti hűsége által különösen kitűnvén, f. é. jul. 
8 án azon aggasztó hir kezde a’ faluban terjengni, hogy több elé
gedetlen megtámodni szándékozik lakását: jóakaróji tanácsiák az 
asszonynak: zárná be házát ’s rejtőznék e l, de ő m egvetéssel 
utasitá el ezt, ámbár azon pillanatban, melly annyira megkívánd egész 
lélekéberségét ’s bátorságát, épen egyik gyerm eke halva fekvék 
szobájában. E ste minden ablakba gyertyát tőn a’ bátor asszony , 
’s valamint ezek e t, úgy az ajtót is kitárván, férje öltönyegil m a
gára vévé, valamennyi p u sk á t’s pisztolyt megdőlte, ’s egész nyu
galommal jvárá ajtajában a következendőket. Rövid idő múlva csak
ugyan megjelent mintegy 4 0  főnyi dúló csapat a’ ház előtt; de lát
ván a’ komoly fenyegető készü le teket, csakhamar ismét futásnak 
eredt. A’ közel lakó gentlem anek1 ezüst theekészületlel ajándékozók 
m eg a’ bátor asszonyt, mellyen szép elszántsága bevésetve szem 
lélhető. —

A’ Brighton Herald szerint a’ királyné pár napig roszul érzé 
magát ; de már ismét annyira helyre állott egészsége, hogy naponkint 
gyakorolja sétalovaglásit. Legközelebb uj udvari hivatalt létesített 
előbbi lovagló m estere számára, kengyeltarló (H er M ayésti’s stirrup, 
holder) czimmel » ki őt minden lovagláskor kiséri.

Londonban oct. 17én némi zavart gerjeszte  a’ tözséresar- 
nokhan egy nagy kereskedőház véletlen megbukta , annyival inkább, 
tűivel az már félszázad óta üzé kereskedésit orosz áruezikkekke). 
Adósságai a’ megbukott háznak 9 5 ez e r font sterlingre rúgnak
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Megbuktál a' faggyúéi- hirtelenöl történt tetem es felszökkenésinek
tulajdonítják.

A’ hires W aterford marq. már ismét elkezdő betyárkodásif, 
’s érdemes barátival kocsizgatva büdös tojásokkal dobálja a békén 
mellette haladó embereket.

A ’ cityben hatalmasan dolgoznak a királyné ünnepélyes el
fogadtatására czélzó készületeken. Temple-Bar ’s Guildhall kivilágítá
sa tő i) ez utóbbi épület kárpit-diszitvényei pedig 8 0 0 0  font s te r
lingbe kerülendnek. Közhiedelem , hogy annyi polgári pazarfényt 
uiabb időkben még nem látott Anglia, minőt London polgárai ez al
kalommal kifejteni szándékoznak. Az ablakokat iszonyú áron bér
lék ki azon utczákban, mellyeken a" pompás m enet elvonuland. — 
lJél-Lincolnshireben oct. 12én nagy politikai lakomát adának a’ con- 
servativek , W inchilsea gr. elnöklete alatt; a’ szokott modorú beszé
deket áldomásokat, mellyek többnyire csak Lyndhurst dicséreté
tül duzzadoztak, „kenti tűzzel“ fogadók a’ lakmározók. A’ Dublin 
joUr. szerint Corkban (Irlandban) kiütött a’ cholera , ’s félelmes 
alakban kezd mutatkozni.

A’ Vauxhall kertek tulajdonosa ’s Green szorgalmasan ké
szülnek uj ’s nagyobb utazásra a’ Nassau léghajóval. Green urat 
néhány férfi kisérendi, kik az útiköltség vitelére készségeseknek nyi
latkoztak. Hir szerint, ha az idő egyébiránt engedi, Skótziába szán
dékoznak ez úttal röpülni a’ m erész léghajósak.

A’ londoni kikötőben jelenleg egy igen gyanús külsejű ha
jó horgonyoz, mellyet dologhoz értők rabszolgahajónak tartanak.

F  It A N C /  1 A 0  H S Z Á G.
Constantine bevétele nem valósult; újabb telegrafi sürgö

nyök szerint Damrémont tábornokiul Samhabul ’s Mansurabul oct. 
Grul ’s lO rü l, a’ franczia sergek oct. 5én érkeztek Constantine 
alá, hol mindent csöndességben találtak ’s uj erősilvényeket teljes
séggel nem láthattak. Eleinte szépen mutatkozék ugyan az idő ; 
de utóbb elborult az ég , ’s két napig folyvást szakadt az eső, mi 
az ostromi előmunkálatokat nem kis mértékben késleltető , hivék
azonban, hogy i i é n  megkezdendhetik a’ rézslövést. Bernelle ez 
redes oct. 1 Bán vala elhagyandó a’ tábort, három zászlóaljjal, 200  
pattantyússal ’s két f 2 fontos álgyuval, az ostromi sergekhez csat
lakozás végett. •— Timisből érkezett újabb tudósítások valótlannak 
nyilványitják Sidi Mustafa bey m egm érgeztetésé t,’s ütérdag követ
keztében mondják elhunytnak. —

Laffitte életbe lépett bankrendszere rendkívül foglalatoskod- 
tatja a’ párisi ‘lapokat. Így a’ „S ajtó“ többi közt következőleg nyi
latkozik róla: Laffitte szoros politikai egyesülése Garnier-Pagés ’s 
Cormenin urakkal alig enged kétséget az 5 0  millió frankkal alapított 
bank czéljárol. Nem bankról ’s pénzkiadó hivatalról van itt szó, ha
nem készítőbe vett lázadásról. Laffitte szorosan ismervén a’pártokat, 
azon rendbomlásokat, m ellyeket ő maga létesite, ’s a’ korm ányt, 
mellynek gyönge oldalai nem ism éretlenek előtte, átlátta, miszerint 
a’ minister-tárcza ’s Francziaországon uralkodás ezennel annak ju- 
tand birtokul, ki azt elfoglalni tudja. 0  átlátta, hogy a’ hatalom megváltoz
tató helyét, ’s hogy az, már nem a’ hadsereg ’s nem a’ m Kisterek 
hanem csupán csak a’ pénz birtokában van. Laffitte egykor m egte
kintő azon utczát, melly az ő nevét v ise li’s mellyben szomszédi: 
líothschild ’s a’ pénzügyminister. Összehasonlítván a’ statuskincs
tárt ’s nyilványos hitelt, tapasztaló, hogy az gyönge, ez pedig 
mindenható. Laffitte ezután önmagára emlékezék vissza, ’s 1827iki 
buzgalmával munkához fogott. E lőször is megnyitó palotáját a’ 
Nouvelle M inerve, és Siécle számára, a’ Courier Fran^aist ’s Na
tionalt hálakapocs csatolja hozzá, azokra tehát mindig bizton szá
molhat. —  Laffitte tehát 1837ben  ismét ott kérésé az e rő t, hol 
1827ben, ’s hol azt csakugyan föllelhetni, t. i. az időszaki saj
tóban. Ez megtörténvén, körül jártatá szem eit az országban , ’s látó, 
m iszerint most is, valamint 1827ben, nyerészkedési láz mutatkozik 
mindenütt ’s minden alakban, és hogy mindenki szeret kis magpénz 
után nagy kamatot huzni. Visszaemlékezék most Laffitte 1 8 2 7 re ; 
akkori terve újulva villant keresztül agyán ’s azonnal nagy ü gyes
séggel megkezdő munkálatit, „közönséges kereskedési pénztár“ czim 
alatt bankot nyitván. Talán 1 8 4 0 b en  is olly zendülés várakozik 
F rancziaországra, minő azt 1830ban megrázkódtató? Ettől csaku
gyan félhetnénk, ha tilos volna eziránti aggságunkrt nyíltan kimon
dani ’s polgártársaik szem eiről levonni a’ hálót. A’ császárság min
den dicsőségestül csupán csak tiz évig tartható föl magát. A’ restaura- 
tio , mit az 1 7 9!ik i zendülés iszonyú maradványt ’s a’ consulság és 
császárság utáni hanyagság, nem kis m értékben gyámolitónak, 1 őévi 
fönállás után halomra dőlt. Előre kell tehát látnunk’s komolyan gon
dolkoznunk, ha mindjárt haragjokat vonnék is magunkra azoknak, 
kik szendergésükböl nem szeretnek fölköltetni. Kétfélekép juthatni 
hatalom birtokába: katonaság által, mint Napoleon Brumairo 18án, 
vagy népszerűséggel, mint azt jelenleg Laffitte törekszik eszköz
leni. A’ kormány fegyverzetien áll nyílt erőszak ’s lázadás ellen, de 
nem mérközhetik m eg soha az értelemfej léssel ’s népszerűséggel. 
Mi nyíltan kimondhatjuk az egész igazságot, m ert őszintén és szi
lárdul kívánjuk föntarthatni a’ jelen  korm ányrendszert, ’s csupán jó 
tiszta czélbul szándékunk figyelmeztetni a’ kormányt azon veszélyek
re, mellyek fenyegetőzve emelkednek ellene. Mi súlyos korszakban 
élünk, ’s egészen kivételnek tekinthető országban, mellynek már 
nincsen aristokratiája ’s papuralkodása , melly alkotmányos közpon
tosulással b ir, ’s helyhatósági rendezettel m ég n em  dicsekhetik, 
melly elég meggondolatlanul iparnak rohan, mielőtt a’földművelés az 
első szükségek árát csökkenteni ’s az emésztők számát szaporítani

tudta volna. Olly országban élünk , mellyben a’ fényűzés székiben 
elhatalm asodott, ’s a’ vagyonosságbul eredő polgári jólét még ko- 
ránsem terjedt el, mellyben a’ vakbuzgalom ellörlesztésinek ürügye 
alatt minden vallást kíméletlenül szokás megtámadni ’s alapjaiban 
megrendíteni. M indezt figyelmesen áttekintvén, Laffitte kétszeres 
tapasztalásával, mint egykori ellenzés-tag ’s minister, azt súgó ma
gának , hogy a’ kormány lakatot függeszthet ugyan türsalkodási te r
m eire, ha elubbokká változtatja azokat, ’s őt magát börtönbe csu- 
kathalja, hautcza csoportú itokban főnökösdit játszanék; ellenben 
sem joga sem hatalma őt laplársulatoktul ’s pénzfölkeléslül eltilta
ni. Mi meg vagyunk győződve , hogy Lafitte épen nem  sajna á, 
midőn a’ kormány a’ elubbokat elzáró ’s utczaesoportulatokon g \ ő- 
zelm eskedék; a’ tapasztalás féríia nem csalatkozék illy népizgások 
csekély hatásárul, m ert valóban nem a’ titkos társulatok ’s uteza- 
zavargók idézők létre a’ júliusi zendülést, hanem a’ lapok állhata
tos ellenzése ’s pénzváltók fáradhallan munkássága. Ellenben 1830  
óta a’ clubbok’s féktelenkedések csupán a’ júliusi kormányt valónak 
képesek m egerősíteni. —  ’S a’ kormány nyugotlan nézi e’ neki any- 
nyira ártható harczot, ’s nem m erész valamit tenni ? Sem  2 0 0  milliónyi 
bankot fölállítani, sem kormánylapot alapítani 2 0 0  ezer olvasó 
vaí ?“ Őst. Beob.

Legújabb hir szerint Constantáiét oct. í 3án ja’ francziák 
csakugyan elfoglalók, Damrémont tábornok az ostromnál elesett.

A’ válosztási pán to ló dósok folyvást ugyanazon ösvényen ha
ladnak. A’ ministeri sajtó szakadatlanul azon váddal ostromolja az 
ellenzést, hogy az összeesküvők trónfölf »rgatásra töm k a’ republica- 
nusokkal, mig az ellenzés ismét visszahatási irányzatot lobbant a’ mi- 
nisterség szem eire. Egyébiránt ez utóbbi még mindig kéteskodik- 
’s teljességgelnem  tudja magát ez vagy ama’ jelölt pártolására szám i, 
—  Odilon-Barrot ’s Thiers naponként hosszasan tanácskoznak e g y 
mással, mi rendkívüli figyelmet gerjeszt minden politikai körben, 
’s mellesleg jóslatokat is egyesülhetésükröl.

La France lap bizonyosnak állítja a’ spanyol trónkövetelő há
zasságát Beira hgasszonynyal, (dón Miguel ’s Carlos első nejének 
testvérével.) A’ pápa már m egegyezők e’ házasságban, mint ugyan
azon lap em líti, ’s az esketés nem sokára csakugyan véghez fog 
menni. —  Őst. Beob.

M aria hgasszony egybekelése W ürtem berg Sándor hggel, 
a’ király ’s királyné, belga felségek, Orleans hg ’s hgnő és számos 
egyéb hg ’s hgnő jelenlétiben, oct. 17én este csakugyan véghez 
ment Trianonban. Seguier b. pairkamrai alelnök ’s Dupiu követ
kamrai elnök az ara násznagyai valónak, a’ vőlegényé pedig: Ge
rard tábornagy’s Müllinen gr. w ürlem bergi követ. \ ’ polgári sze r
ződés aláírta u tán , a’ versaillesi püspök az egyházi kötést vég
ző , mit aztán protestáns szertartási! esketés követe. Az uj házas
pár egy hét múlva Németországba szándékozott.

N É VI E  T 0  K S Z A G.
Drezdából oct. Gkárul írják: A’ Rítdek 2dk kamrája ülesében- 

.visszavetteték a’ kerületi gyűlés iránti törvényjavaslat 43  szótöbb
séggel ÍSellen. A’ kormány ugyanis előterjesztő a’ javaslati alap
rajzban , hogy mint ezelőtt, úgy ezután is szem élyesen jelenhes
senek meg kerületi gyűléseken a’ nemesi jószágok b irtokosi, a’ 
földmivelő statust pedig, ugyanazon alaprajz, a’ városi küldöt
tek számánál kisebb számra szo rítja , azon hozzá tétellel, hogy 
a’ városi követek ne a’ községiül választassanak a’ kerületi gyűlé
sekre , hanem a’ városi tanácstól ’s ez utóbbi kebléből. E ’ határo
zatnak egyenesen ellenmondott a’ kamrai többség, ’s azon volt, hogy 
a’ kerületi gyűlésre mindenik rend egyenlőn ’s ugyanazon szabad
sággal választassék, Hiában sürgeté  a’ belm inister az ellenkezőt, 
felső Luzátziára is hivatkozván, hol azon rendszer czélszerüségét 
tapasztalás bizonyítja. —

Beireuthi oct. I 5ki tudósítás sze rin t, Sándor w ürtem bergi 
hg. összekelése után tüstint elutazand Párisbul először Brüsselbe , 
onnan Stuttgartba, ’s Bambergen keresztül Koburgba, hol hitvesé
vel a’ te le t töltendi. —  A’ müncheni tanács, próbát teend e’ n a 
pokban, a’ Max-József-terem nek hordozható légszesszeli (gázzal') 
világittatásával. E’ világitásmódot már több ottani ház igen czél- 
szerűen használja.

Haagaból oct. i  5rül ír ják : A’ belministernek meghagyatott, 
hogy másnap a’ statusok gyűlésében m egjelenvén az ülést a’ király
nevében nyissa m eg. A’ m inister közlendi a’ statusokkal a’ király
né halálát, ’s azután a’ trónbeszédet olvasandjael. — Tegnap é rk e 
zett ide Albrecht porosz kir. hg. hitvese. Édes anyja betegsége 
szomorú hírére hagyó el ő fensége Berlint reménylvén , hogy azt 
még életben találhatja ; de már az útban tudtára lön á’ leverő eset.

Még most is káros hatásuaknak állítják némellyek a’ vasu
takat a’ szek erezésre ; nem épen adatokbul indulva ki ugyan, hanem 
csupán okoskodás vagy helyesebben képzelgés után. Azon szem pon
tot , m iszerint a’ vasút mellékén munkállanná lett szek erező k , az 
iránytól oldalvást, csakhamar még inkább foglalkozhatnak ’s többet 
kereshetnek mint előbb, ellenmondhatlanul bizonyítja Belgium pél
dája. Örömzaj köztnyitlatik o ttm eg ugyanis egyik vasút-vonal a’ másik 
után ’s a’ postahivataloknak a’ vasutakhozi szállítás olly gyakori fog
lalatosságukká lön, hogy kétannyi szek ere t, em bert s lovat kell 
most tartaniuk mint azelőtt. Szerencsénk hogy Belgium közel hoz
zánk;  onnan sokat tanulhatunk. Való, hogy azt is kérdezhetni: igen- 
de ha majd az oldalvonalak is elleendnek vasúttal látva, mi sorsuk le
szen  a fuvarosoknak? E ‘ kerdesre múlt évben m egfeleltek Anglia 
ban. Torrens ezredest, i. igy nyilatkozók aziránt egy parliam ent kai-
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ilöt1s<?£ előtt: Ha a’ vasutak annyira közönségesek lesznek, hogy 
az utakon vontatólovak nélkül (nem értvén ide egyéb kereskedési ’s 
gazdasági czélra szükségeseket, valamint a’ diszelgési lovakat sem) 
ellehetünk, az által ISagybrittannia nyolcz millió em ber eleségét 
kiméli meg. Ha továbbá megfontoljuk, hogy a’ hordatási költség Ie- 
iebb szállása (péld. trágyahordatás városokból nagyobb távolságra) 
az eddig miveletlen földek javíttatását annyira könnyíti, mivel mind 
a’ pénz, mi előbb lóra k e lle , mind a’ munka , mibe a’ lótenyésztés 
került, egyébre fordíltathatik, bátran feltehetjük, hogy a’ lóerő ele
mi erők által pótoltatván, népessége, gazdagsága, ’s hatalma Nagy- 
brittanniának kétszeresülni fog.“ Gordon Sándor úr pedig Így fejezi 
ki m agát:,, A’ darab föld, mi egy lótartásra szükséges, képes annyit 
term eszten i, mi nyolcz em bert eltart. Ma tehát két millió ló erejét 
pótolja ki a’gőzerő , 16 millióval több ember élhet mint előbb, föld-
mivelésbül Angliában, “

JdUagábul <oct. lGkárul ezt Írják7 Ma délutáni e g y  órakor nyi
totta m eg a ’ királytul nevezett biztosság az országgyűlést, a’ két 
kamra egyesült ülésében. A’ trónbeszédben, mit a’ belm inister ol
vasottad, legnevezetesb, hogy a’ Hollandia’s Poroszország közötti ha
józás mind a’ két fél elégültével elintéztetett !s kinézés nyittatott, 
hogv a’ hollandi kereskedés kapcsolatba jöjön a’ ném et vám egye
sületi statusokkal. Belgiumra nézve nagyon határozatlanul fejezi ki 
magát a’ trónbeszéd: „Á m bár úgymond a’ belgiumi kérdés elintéz- 
tetésére tett legújabb lépesimnek kívánt sükerök nem vala, mind- 
azáltal minden e szk ö zre ’s alkalomra függesztve maradnak szemeim, 
hogy véget vethessek azon feszültségnek, mit Hollandiára szintúgy 
mint egész Európára nézve sajnálni kell.“ Altahnegy ezután az ipar
ágakra , ’s azok emelkedésire, a’ csatornák’s útak javításinál pedig em
líti, hogy vizsgálati tárgy a’ közlekedés előmozdítására egész a’ Majnáig 
vasutat létesíteni. —  A’ hollandi királyné ünnepélyes eltakaríttatá- 
sa oct. 2 0 kára határozhatott.

Hannoverai levelek szerint feszülten várják ott az alaptör
vény iránti határozatot. Csak gyanitgalásokkal tépelődnekaz elm ék; 
semmi bizonyost nem tudhatni. E ’ pillanatban sokan hihetőnek tart
ják, hogy az 1833ki RKdek teljes elm ellőztetésükkel az ÜSlOdiki- 
ek fognak összehivatni’s ez esetben a’ választó testületek’csak igen 
kis része választané. —  Ompteda minister kérte elbocsáttatását,
’s hihetőleg Períz levéltártanácsnok is abban fogja hagyni a’ hannove. 
rai hirlap-szerkesztést. Bizonytalan : micsoda változások fognak lé- 
tesittetni a’ seregnél, azonban annyi csakugyan valószínű, hogy a’ 
porosz szabályok szolgálatidnak mintául,

Stuttgartból közölnek néhányat, a’ biztosság által már 
elkészített büntetési törvények közül. Nem törleszté ugyan el a’ 
biztosság áltáljában a’ halálos büntetést, mint a’ melly eszm e szer
fölött fenséges a’ köznép fogalm ának; de legalább biztosabb ’s 
nem olly kegyetlen módon rendeli azt vég rehajtatni. A’ verés
nek annyira ellene nyilatkozik, hogy attól az idegen jöttm ente- 
két is megkiméltetni akarja, ’s csupán utolsó szükségben, midőn e- 
gyéb fenyíték által, mint p. o. éheztetés, bezáratás stb , a’ javítás nem 
sükerült, engedi meg az ahoz nyulhatást. A* becsületet különö
sen nagy tartaléknak , ’s olly hathatós rugónak ité li, mit ha ki 
egyszer elvesztett, rendesen hanyathomlok rohan, s’ e’ miatt az attóli 
megfosztatással kiméivé bánik. Az öt évig tömlöczre került, ha azután 
liz évig becsületesen viseli magát, előbbi becsületébe vissza ál-
lillalik. —

P eel Bobért családostul oct. 21 kén érkezett Frankfurtból 
N ürnbergbe, honnan másnap M ünchenbe vitázott.

B E L G I U M .
A’ kereskedés és ipar középponti iskolája oct. 8 kán szentel

tetett föl Brüssel ben , melly alkalommal Stassu-t előterjeszlé az ipar 
nagy fontosságát, miképen teszen az csudát korunkban ’s alakítja 
némi bűbájossá a’ jelen századot, elhárít ezerféle akadályt, közeleb- 
bé teszi a’ távol eső tájakat, megszaporitja az erő t; mennyire be 
vág a’ gazdaság által, mit összegyűjt, a’ művészetekbe i s ; milly szük
séges támaszát teszi annak a’ tudomány ’s erkölcs, mint a’melly csak 
pallérozott, jó e rkö lcsű’s okosan vallásos nép keblében tenyészhetik.

A M E R I K A .
F igyelem re méltó hír W ashingtonból, hogy Calhoun u r ,  ki 

eddig V an-Buren elvei ellen nyilatkozott, közelebb az ő részére  
álla, ’s javaslatit hatalmas beszéddel támogatta.

Egy mexicoi lop szerint az orosz birtokok Éjszakamerika 
nyugoti partján Nulkasundtól délre kevéssel ezelőtt nem nyúltak 
egészen az éj. sz. 4 9 °  5 3 '- ig , most pedig szinte Bodega kikötőig 
(3 8 °  2 3  ej. sz.) nyomultak e lő , ’s e’ szerint 2 8 0  mérföldet (GOat 
tevén egy fokra) foglaltak el birtokunkból.

A’ buenos - ay resi, aug. ókéig terjedő lopok lelkesüléssel 
beszélnek a’ Santacruz ellen tett hadkészületekrül, kit mint zsarno
kot írnak le , ki Peruban és Chiliben el akarja törleszteni hazája 
szabadságát.

A’ M. Herald levelezője Newyorkból sept. B ikén Ír ja , 
hogy Adams ú r sept, ló k é n , következő indítványt terjesztő a’ gyű
lés elibe; M eghatározlatott, hogy valamelly független idegen sta
tusnak az egyesült statusokkal! összekapcsoltatására, sem a’ gyűlés, 
sem a’ végrehajtó hatalom , sem valamellyik kormányzati kerület 
nincs meghatalmazva , hanem az a’ nép joga. Ez indítvány a’ 
Texas iránti kérdést, annak minden irányzatában mozgásba hozand- 
ja ,  ’s nevezetes csatára nyújthat alkalmat. Az éjszaki statusoknak 
nem lenne kedyök a’ texasiakkal egyesiltelni, mert ez által még 
nagyobb terjedéküvé tétetnék a’ föld, hol rabszolgák léteznek, a

déli statusok ellenben mint ellenkező nézetűek a’ rabszolgák iránt, 
az egyesülést készek elfogadni; a’ nyugotiak fogják a’ mérleget súly 
arányban tartani.

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápolyi oct. 12kén költ tudósítás szerin t, a’ király Messi- 

nábul haza érkezett. —  A’ szükség nem csak az alsó hanem a’ kö
zép néposztályt is mindinkább nyomasztja. —  Romában a’ görcs
mirigy teljesen megszűnt.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
A’ görög C ourier, Athenébül sept. 1 ókérül leirá azon ünne

pélyes szertartást, mellyel az auzstriai császár ’s magyarországi 
király ő fels. által küldött sz. István király nagy keresztjét, Otto görög 
királynak, Prokesch cs. kir. görögországi követ általadta. íg y  
végezte Otto görög királyhoz intézett lelkes beszédét az általadé: 
„Fogadja el fölséged kegyelmesen kezemből e’ rendet, és szolgál
jon ez két erényes fejdelem , ’s két megbarátkozott ország kölesé, 
nős bizodalmának zálogául.“  A’ görög király viszonzá: mennyire szi
vén fekszik minden hatalmasságnak, különösen a’ vele szomszéd ’s 
rokon Auzstriának megmutatni, milly erős bizodalmát helyezi ő fel
sége a’ személye ’s népe iránti barátságban, ’s örömmel fogadja el 
a’ jeles rendet olly minister kezeiből, ki annyiszor megbizonyitá, 
hogy szereti Görögországot.

Legújabb athenei levelek erősítik azon gyanitást, hogy Rud- 
hardt úr tovább is megmarad magas helyzetében , ’s az Usiglio elü- 
zelése miatt támadt egyenetlenség Rúd ha rdt úr és Lyons ú r között, 
rövid idő alatt el fog igazi ttatni.

E L E G Y  H I R.
Odessai levelek oct. 5 kérül írják , hogy a’ czár , ’s korona

őrök ös nagyhg, Krimimben tiz napig tartózkodtak után oct. Í j é n ,  
Jaltaban, „Sew ernaja Sw esda“ (aa éjszaki csillag) gőzösön, Ge- 
lendschikbe, a’ feketetenger cserkészi partján, útaztakel. Ó fels. a* 
‘Czárné.MariaNikolajewna nagyhgnő vei jelenleg Alupkaban tartózkodik.

Bizonyos sz. pétervári levelezője az Alig. Zeit. szerkesz
tőjének, kivonatokat közöl, azon két hivatalos levélből, mellyeket 
a’ kaukasusi oroszsereg v ezére , W eljaminon , az orosz hadmini- 
sternek küldött. E tudósítás szerint több véres csata történt Aschilta 
közelében, ’s mind két részrül vitézül ’s elszántan harczollak. A’ 
jun. 18diki utolsó viadal, noha szakadt az eső , 2 4  óráig tartott,
’s az oroszok győztek ugyan, de annyira elaléllak , hogy nem va
jának képesek űzni az e llen ség e t, hanem Aschiltanál tábort ütöttek. 
Schamils erő sség et, a’ cserkeszek vitéz ellenállta daczára , bevették 
az oroszok, de sok tisztet elvesztenek. Az orosz fegyverek győ
zelme hallására sok kerület meghódolt.

A’ M. Chronicle arra, hogy C ertew basa elmozdittatása ál
tal csökkenne Törökországban az angol befolyás, m egjegyzi: sok
kal biztosb alapon áll Anglia befolyása, mint hogy az bármelly minis
te r  letétele által legkisebbet is alább szállhatna. Későbbi levelek 
szerint csakugyan megvalósul azon hir, hogy a’ letett belminister 
P ertew  basa, ’s az aegyptusi helytartó között titkos egyetértés fö- 
döztetett föl. —  Görögországból jelen tik , hogy Caradja hg. kül
ügyi statustitoknokká neveztetett. —  Albániából és Thessaliából 
folyvást kedvezők a’ tudósítások, ’s alaposan reménylhetni, hogy 
Mustapha basának sükerülend azon tartományokban a’ csöndet’s ren 
det tartósan megalapitni.

Hollandi levelek szerint épen nem felelt meg a’ trónbeszéd a’ 
köz várakozásnak, ’s nem tágiláa’ fe zültséget mellyel kívánták hallani.
A’ belgiumi kérdés iránt nem nyittatott semmi kedvező kilátás. Men
nyire ragaszkodjék a’ holl mdi kormány a’ status qui hez (a’ m osta
ni létező politikai helyzethez) megitélhe i, ki gondolóra veszi az é j
szaki Brabant kormányzójának újabb rendeletét, melly szerint az 
1 8 3 0  nov. 9 és I 2ki ,  valamint az 1831 jun. 1 7ki határozat, hogy 
t. i. az ország fellázadt részeivel semmi titkos érintkezésben nem sza
bad lenni, most is teljes erőben áll .  ’s m ég ezelőtt kevéssel 116 
em ber Ítéltetett el azon parancs álthágta miatt. Nem szabad senki
n e k , hacsak főbb törvényhatóságtól nincs meghatalmazva, átlépni 
B lgium határin. Mint egy részről a’kilá ás örvendetes, kapcsolatba 
jöhetni a’ német nagy vám egyesülettel, úgy szom oritó más ré sz 
r ő l , hogy a’ régóta em legetett, ’» már ajtó előttienni vélt hajózási 
szerződés Angliával, mindeddig nem létesü’hete.

Bajalskoy orvos több példáit közié a’ szaporító nagy tehet
ségnek , mellyek között következők legjelesbek : Bizonyos Kirilo 
Jakab orosz 1775ben  57 gyerm eket szám lált, ’s mind ezt csupán 
egv  hitvestől, ki négyszer 4, hétszer 3, tízszer 2 gyerm eket szült. 
Hiteles forrásébul m erített adat szerint W asilewitznek 1782hen , 
felír. 27kén , 75  éves korában 8 2  gyerm eke volt. .>chja Fedor e l
ső hitvese 2,7szer lón anya, négyszer I, hétszer 3 ,  tizenhatszor 
2  gyerm eket hozván világra. — A’ Xilus vizén csakugyan kezdeti 
Ali a’ rég szándéklott hidat építtetni. E’ szörnyű müvet az ügy nevezett 
Delta-csúcsán lélesitteti Ali basa, hol t. i a’ Xilus két ágra szakad, ’s 
6  esztendő alatt elvégeztetni óhajtja.
G A B O N  A Ált: oct. 31<lik Tiszta buza 73 t /3  -  K3 — 56 2/S- Kétszeres 
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F O G L A L A T :  Magyarország (kinevezések ’s előléplctésck; udv. gyász Hollandia elhunyt királynéjáért; b. komlósi liálahir ; nemzeti lóiskola ügye; külön
féle : az ágostai vallásnak félszázádos egyháznyitási ünnepe, Rennie Pesten, nevezetes vendégek Orsován, a’ sz. endrei ráczság magyarodása, az egye
sületi gyapjnraktár részeseinek ü lése , ’s a’ t.) Portugália (a’ Camillo clubb legújabb végzései; Remechido ’s egyéb (guerilla vezérek dulásai; ’s a’ t.) Spa
nyolország (Uj- Castilia ostromállapot alul fölmentve; a’ trónkövetelő ismét Madrid felé nyomul; ’s a’ t.) Anglia (Anglia viszonyai a' külföldi hatalmakhoz; 
O’Connell irata, ’s a’ Times durvasága ; ’s a’ t.) Törökország (János cs. kir. fhg fényes fogadtatása a’ szultánnál; ’s a’ t.) Németország (gyász az elhunyt 
hollandi királynéért; ’s a’ t.) Görög - ’s Oroszország. Egyptus. Elegyhir Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás. —

M A G Y A R O R S Z Á  G.
0  cs. kir. ap. felsége IJzovics János m. kir. helytartóság! 

tanácsost a’ pesti m. kir. tud. egyetem hez törvény kar - igazgatóvá; 
Hüberth Jó zse f magyarországi tábori hadbiztost debreczeni kerületi 
fő hadbiztossá; ’s a’ pesti postahivatal tagjait egy ellenőrre l’s járul- 
nokkal szaporítani ’s R o s  eh  J á n o s  Resten eddigleni ellenőrködő 
tisztet postaellenőrré nevezni, Graefl János tem esvári járulnokot 
pedig hasonló hivatalban Pestre áthelyezni méltóztatott.

Legfelsőbb rendelet következtében Luiza Vilhelmína elhunyt 
hollandi királynéért, oct. 3 lén  gyászt ölte fels. udvarunk, mellyel 
1 0  napig, azaz nov. 9eig  változtatás nélkül viselend.

R. Komlóson oct. 3lkénszivreható öröm volt tanúja lehetni a 
jelenetnek; milly érzékeny szívvel hálálá múlt év’ emlékezetes csa- 
pási alatt szinte koldussorsra jutóit községünk , keblebeli szolgabiró 
Rósa D em eter úrnak, iránta nyilványitolt ama’ példás em berbaráti 
sze re te té t, m iszerint ez az elszegényültebb adózónép’ számára 2312 
p. m. zabot ’s 2000. p. mérőnyit túl rúgó mennyiségű liszta búzát 
folyó áron bészerezvén, azt közte, egyedül minden kamat nélkül le
endő visszatérítés’ kikötése m ellett, aránylag kiosztani sziveskedék. 
Csoport hálálkodó örömkönyeket hullatva, ’s jóltevőjök iránti hála
érzelemtől ihletett kebellel bagyák oda küszöbét annak , ki véginség- 
re  hanyatlásukban hathatós segédkarokat nyújtván, a ’ rá jok ’s család- 
jókra tornyosult szükséget tehetségi köréhez képest enyhíteni ’s őket 
az idei >— legalább e’ vidéken — dús aratás’ áldásiban részesülhe- 
tésre  jótékonyan képesíteni buzgólkodék. Ugyan ezen szolgabiró úr 
ritkajólelküségének köszönhetjük múlt évi szerencsés megszabadullun- 
kat is e g y , rémitő szélvihar deltakor kiütött ’s egész községet ha
lomra rombolással fenyegetett tűzvésztől; ő buzditá itt is lakoslársin- 
kat, feledve önszemélye’ veszélyben forogtát, szakadatlan lélekje
lenléttel , a’ mind hatalmasabban harapozott lángok elnyomására. 34. 
jó  karban volt épület omla itt, minden üdves re n d e le t’s hihetetlen 
em beri elszántság’ daczára is , halom ra; és számosb szerencsétlen 
család puszta ég  alatt keresve m enedéket, szorongó lélekkel szem 
lélte huzamos fáradozása minden gyümölcseit néhány perez alatt 
semmivé hamvadni, mig a’lelkes férfiú, könnyeiket szelíden letör- 
lendő , ismét hatalmasan előlépett. A ’ megkárosultakat ugyan is — 
szivrehatólag felszólítván az albirói kerületben gyámolitásukra min
den rendű tehetősb személyt-— a’ begyült áldozatokbul rövid időn, 
készpénz, élelem , ruházat, ’s egyébneműkkel több ezerig  rugó 
m ennyiségben, annyira fölsegéllé, hogy, hol csak kevéssel azelőtt 
házaiknak szomorú omladványai gyászologtak, most helyes Ízlés sze
rinti, csinos új épü le t-so r vonja m agára a’ köz figyelmet. Á ldása’ 
nem es keblű férfiúnak — óhajtjuk — hosszú pályájára, ki csak úgy 
tekinti nyugton letűnni az áldott napot, ha azt, szenvedő em bertár
sa szemeiről általa letöröltetett köny fűszerezte. —

N e m z e t i  l ó  is kola.  Miképen létesült Hazánkban a’ nem ze
ti Museum’ telkén fenálló nemzeti lóiskola, a’ t. közönség több íz
ben közre bocsátott hirdetményekből értesítve van, mellynek eredetét 
’s történeteit az J831 iki Gyepkönyv, ’s a’ Gazdasági Tudósítások’ f. e. lő  
füzete elég bőven terjesztő elő. Csak annyit tarlók azokból szüksé
gesnek röviden ismételni, hogy a’ nemzeti lovagló iskola, melly több 
lelkes hazafinak önkénytes adakozásából, ’s mélyen tisztelt Nádorunk 
ő cs. kir fenségének kegyességéből I827ik évben mostani helyén 
épüle fel, I829ik évben az állattenyésztő Tái saság ápolása alá jutott, 
s jelenleg a’ Gazdasági - Egyesületé alatt van. Miulán így a’ nemzet- 

ti Museum’ telkére csak ideiglenikép építtetni engedett lóiskola az 
183f : 37. törvény foganatéul ugyanott megkezdett országos építke
zésnél fogva tovább nem maradhat, a’ Gazdasági-Egyesület, a’ lo
vaglásnak a’ lótenyésztés - és lóneinesítésseli egybenfüggéséről meg 
lévén győződve, a’ lovagló - iskolának más czélszerü helyre áttételé
ről gondcskodólag azthatározá, hogy e’ végre Pesten a’ Köztelek tő
szomszédságában vásároltassék alkalmas telek ; mi szerint az oda épí
tendő uj lóiskola a’ Gazdasági - Egyesületnek állatmulatási ’s egyéb  
foglalkozásival szorosabb kapcsolatba jőjön, ’s így annak munkalfco- 
dási ereje e’ részben is központosodjék. — Vétetett is e’ végre a’ 
Köztelek mellett egy tágasb telek •— épen azon időben, mikor a’ Gyap
júiéi*’ eszméje valósodék; és hogy mind ennek, mind a’ lóiskolának 
építtetése annál létesithetőbb legyen, a’ szétágazó érdekek’ összesí
téséül előbb az határoztatott: hogy olly lóiskola építtessék a’ köztel
ki uj szerzeményen, melly ideiglen gyapjútár gyanánt is szolgáljon. Ké
sőbb, miután az első próbának síikére a gyapjútár iránt nagyobb rész
vétet engede reméllni, ismét az jőve javaslatba ; hogy lóiskola kü
lön, gyapjutár szinte külön épüljön, melíybe több ezernyi köteg gyap
jú férhetend. Mivel pedig e’ két intézet közül a’ lóiskola csupán mo
rális dividendet (osztalékot) igére, a’ gyapjutár ellenben anyagi nye
reményt is , az Egyesület azt hívén, hogy e’ lényegesen különböző 
érdekű vállolatot egyesítve könnyebben létesítheti, elegy aláirást nyi
tott meg a gyapjútár és lóiskola-fölépítésre, mint ez a’ hírlapok mel
lékletében múlt nyáron közre is tétetett. A z o n b a n  vajmi korán mu- 
tatá a lassan gyarapodó aláírás, hogy a’ morális érdekű terv az a- 
nyagi hasznot ígérőnek nemcsak nem használ, hanem inkább árt, 
innen történt, hogy a’ lóiskola ügye a’ gyapjutárélol elkülönittelvén, 
miután a’ Gyapjutár - Egyesület a’gazdaságitól külön válakozva czélait 
amattól függetlenül űzendő a’ gyapjutár - építésre megnyitott aláirást 
folytatni határozó, — a’ Gazdasági - Egyesület a’ lóiskolának szinte

köztelken eszközlendő fölépítésére ezennel uj aláirást nyit meg, melly 
a’ rajzokkal együtt Szekrényesy József n. casinói levéltárnok urnái 
van letéve ; foglalatja pedig következő :

ALÁÍRÁS T.ÓlSKOLA-érfrésRK PESTEN
„ Ép erős testben erősebb a’ lélek is. A’ test kifejtéséi sem 

mi inkább elő nem mozdítja mint czélirányos gyakorlása. Egyik leghat- 
hatósb neme ennek a’ lovaglás, mellyet tudnia’ magyarnak már csak 
annál fogva is illik, mert ősi alkotmánya szerint szükség esetében  
az ellenséggel szembe szállni és hazáját védni szent kötelessége. 
E’ tekintetekből számosb évvel ezelőtt némelly hazafiak egyesült erő
vel aláírás’ úlján a’ nemzeti museumi telken ő cs. k. fensége mélyen 
tisztelt Nádorunk’ kegyes engedelmével egy nemzeti Lóiskolát állítot
tak-fel. Miután azonban most a’ nemzeti Museum’ uj épülete gyor
san halad e lő , és igy a’ Lóiskola ott többé meg nem maradhat; ha
zánk’ középpontját pedig illy iskola nélkül hagyni nem lehetne, e’ 
végre már szereztetett egy alkalmatos telek örök időre, meliy a’ gazda
sági köztelekkel egyesítve lévén arra is módot nyújt, hogy az épí
tendő Lóiskola állatmutatásra, árverésre, és egyéb eféle ezélokra 
használtathassák. Megnyittatik tehát ezennel az aláírás olly formán, 
hogy egyrészvény 50. pengő forintra lévén megállapítva, minden 
részvényesnek az érintett iskola mimódoni felépíttetése körűi, valamint 
annak használatában is különös meghatározandó joga , és mindenben, 
a’ mi azt illeti, annyi szava legyen, a’ mennyi részvényt bír; maga 
ban értődvén, mikép ha többen járulnának egy részvényhez, azok
nak is megvolna az illy módon egybekerült részvényutáni egy sza
vuk. Az alant ide rekesztett tervek szerint az egész építési költség 
mintegy 24,000 pengő forintra rúg, melly azonban az által kevesed- 
hetik tetemesen, ha az uj lóiskolának építtetése közvetlen némelly rész
vényes társak által eszközöltetik, és a’ régi lóiskola anyagszerei is 
lehetőleg ráfordíttatnak.

Hogy pedig az építés minélelőbb elkezdethessék, ’s jövő jú
niusban tökéletességre is m ehessen, minden részvényes, aláírásá
nak felét legalább legközelebbi január Iső, másik felét pedig aztán 
következő martz. 20ik napjáig pesti n. casinói levéltárnok, Szék 
rényesy József urnái, hol a’ nyugtatványok készen lesznek, fogja 
leűzetni. — Mihelyt az említett summának fele aláírva lesz , gyű
lést tart a’ részvényes eg y esü let, tennivalóit meghatározandó. Mi
előtt azonban az építésre szükséges tőkének két harmada biztosít
va nincs, az építés semmi esetre megkezdetni nem fog. Pest Oc
tober 3lén  1837.“

A’ tisztelt hazafiak tehát e’ közhasznú intézetnek pártolására 
egyenként ’s olly reménynyel szólittalnak fel, hogy az imént köz
lőit aláírási ívnek eredetije minélelőbb számos részes neveivel fog 
diszleni. Költ Pesten november 2ikán 1837. K a c s k o v i c s  L a j o s  
sk. gazd. egyesületi titoknok.

k ü l ö n f é l e : A’ pesti ágostai vallásnak f. h. 9én ünneplendik 
sz. egyházuk 50ik vagyis félszázados é v é t, melly alkalomkor eg y 
szersm ind Székács mintüjdon választott magyar egyházi szónok, hiva
talába iktattatása után, először hirdetendi az isten igéjét. —• Budapest 
várostanácsa oct. 24én  m. kir. helytartósági parancsot vön Rennie 
György angol ép ítész t, ki Albano R. mérnökkel oct. 27én  érkezék 
fővárosunkba, mindenben hathatósan segíteni, mire Uuna-hidunk te rv 
fölvételénél szüksége leend. —  Az itteni szegények Intézete múlt 
1 8 3 7 ik  évi nov. 1 jétül f. é. oct. utoljáig összesen 1 4 ,0 7 7  f. 1 rs_ 
xr. vett be váltóban, költségei pedig ugyanazon időközben csak 
1 2 ,3 8 8  f. 1 1 TV xr. rúgtak, ’s összes tőkéje jelenleg, oda számítván 
az idei pénztármaradványt is 1 1 5 ,0 8 4  f. 4 2 rV xr. váltóból áll. —• A’ 
közel Sz. Endre nem  csak ipar m ezején halad, mint már lapjaink em- 
liték , hanem a’ nem zetiséget is szivén viseli; igy például tudomá
sunkra’s a’ Hírnök szerint a’ szerb lelkészek’s oktatók már most szél
űben beszélnek magyarul sz. Endrén ’s vidékén, sőt a’ m ag y artu 
dományosság kertjében sem  henye nézők, noha azért nemzeti nyel
vükért is illőleg buzognak. •—  Hiller b. alezredes a’ halárőri saj
kás zászlóaljban egyik határőri gyalog ezredhez parancsnokká 
neveztetvén, Appel, a’ sajkás zászlóalj ezredese , sajátkezüleg irt 
levélben tudatja ezt vele, mellyben többi közt ez t m ondja: ,,A’ 
zászlóalj örvend ugyan az érdemnak e’ kitüntetésén , de fájdalmát 
is kénytelen nyilványilni olly fő tisz t’s hareztárs elvesztőn, ki an
nyira ragaszkodék] az egész zászlóalj minden tagjához; legjobb ki- 
vánatink kisérjék fényes pályáján az ezredes u r a t ’s a’ t .“ —• A ’zsup- 
panyei ’s orsovai vesztegintézetben jelenleg a’ Törökországbul 
és Szerbiábul jövő utasok 2 0 , az Oláhországbul jövők pedig 10  
napig kötelesek vesztegeln i, mi kissé bajos ugyan, de szüksé
ges , azonfölül pedig a’ czélszerü kényelmi rendeletek m eglehető
sen enyhitik az elzáratás unalmit. Oct. 8 án Dolgoruky orosz hg ’s 
M iklósczár segéde, azorsovai vesztegintézetbe jött, honnan Milos hg- 
hez menend fontos parancsokkal az orosz czártul, mivel Milos fővá
rosában eddig sem consula sem ügyvivője nincsen az orosz kormány
nak, lO én pedig egy angol gyors hírnök érkezék Orsovára ’s l l é n  
az oláh vajda, kik szinte Milos hghez szándékoztak. Ál talányos hiede
lem , miszerint Milos hg ’s Russzia közt diplomatái egyezkedés léte-
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350
spülend, mellyek köTfßt kezteben Milos hg raegismérendi azorsovai. 
orosz consult hivatalkodásiban ’s lakot rendelend számira Szerbiában. 
Nevezetes még- azon körülmény is, hogy Czefni György elhunytszei'b  
fe ideiem fia, ki az orosz kormánynak tetem es pénzmennyiséggel ta r4 
tozik, ’s eddig Krajovaban lakott, 1 Óén este szinte Orsovára érkezék.

P  0  11 T U G Á l  t i.
A ’ M. Chronicle szerint a’ sajtó Portugáliában ismét kissé sza

badabb lábra kezd kapni. Minden lap ugyanis tar tozik felelős főszer
kesztővel bírni, ki tetem es tuszpénzt tudjon letenni. Sajtóvétségek- 
rül esküttszék ítél. —  Algarbia ’s Alemtejo déli részeiben Reme4 
ehido, Haja-o,’s egyéb guerillavezérek tetem es haderővel iszonyú 
zsarlásokat visznek véghez. Most az evorai nem zetőrséget szándék 
ellenok küldeni; melly azonban alka’masint vonali ríni f ogaz  ez- 
iránti parancsot teljesíteni.

A’ M. Herald Lissabonbul oct. lOriil ezt irja: „ Camil- 
lo-clubb a’ volt Karmelhegyiek zárdájából a’ tengerész fegyvertár
ba helyzé át gyűlésit, ’s mint látszik, nyilványossá tenni szándéka 
határzatit. Jelenleg azon kérdés vitázatával foglalatosak: a’ nép vá
lassza é a' peereket, vagy a’ kormány nevezze ki holtukig vagy 
épen örökülhetőleg, ’s elveszítsék e hivatalokat a’ chartisták is- 
mért főnökei? Az első kérdést term észetesen a’ népnek kedvező- 
leg dönté el a’ clubb, ’s ellenkező határzat esetén fenyegeti a’ eor- 
le'st, hogy a’ tengerész zászlóalj granátosival ismétlendi ellene i>ri- 
de ezredes hathatós gyógyszerét. (Ez t. i. Cromvell idejében két 
ezreddel szétüzé az angol parliamentet.) A ' királyné iránt pe
dig az lón határzattá, hogy ha legalább Saldanha ’s Terce ra hg £ 
két meg nem fosztja hivatalaiktól, kormányzásra alkalmatlannak nyi. 
latkoztassék , ’s fia d. Pedro kiskorúsága alatt kormányzó tanács i- 
gazgassa az országot. A’ m inisterek 6 0  férfiul ajánlottak rendke
reszttel megtiszteltetésre a’ királynénak; je lesen  az udvari hajfod
rász számára a’ Krisztusrend csillagát kérek. P ár nap óta híre te r
jeng, miszerint Alvaro Costa madeirái gr. Spanyolországbul beront« 
Portugáliába és Sebastian infanst, l eira hgnő íiá’, korlátlan uralkodónak 
kiáltó ki. Sa da Bandeira már megindult e’ rabló csapat fékezésire

S P A N Y O L O K  S Z A G .
Oct. Oiki határzatában Uj - Casliliát csakugyan fölmenté a’ 

nyomasztó ostromállapotbul a’ kormányzó királyné ; a’ cortestül be
nyújtott papság iránti törvényjavaslatot azonban bajosan fogja m eg
erősíteni , ’s előleg csak az egyházi ékességek ’s harangok elada- 
tásához ada megegyezését. Ezen eladások, a’ tizedek egy része 
rendkívüli háború - adó , ’s kényszeritett kölcsön által még néhány 
hónapig majd csak mégis tovább czammogtatja a’ kormány-erőmű
vet a’ pénzügyminister, addig pedig talán ismét mutatkozik valamelly 
kedvező körülmény, mit újabb előhaladásra jó  sükerrel használha- 
land. Espartero ’s Lorenzo közt meghasonlás kezd mutatkozni, melly 
annyira ment m ár, hogy csak a’ legparancsolóbb szükség esetén 
nyújtanak egymásnak segédkezet hadmunkálatikban. Jelesül Iletuer- 
tanál csak a’ legnagyobb veszély bekövetkeztekor siete Lorenzo 
csapatit megmenteni Espartero, miért is heves összeszólalkozás után 
az előbbi elbocsáttatását sü rge tő , mit csakhamar Rivero tábornok 
is követe. Jól értesültek tudni akarják, m iszerint a’ kormány mind 
a’ kettőnek elfogadá elbocsáttatási kérelm ét, ’s helyükbe Aldama 
’s Carratala tábornokokat nevezé.

Burgosi levél szerint oct. 1 1 rül a’ trónkövetelő egész tábor- 
nokkaroslul Covarrubiasbul elindult, Madrid felé nyomuló szándék
kal ;az őt kiséró hadsereg 8  ezer navarrai harczosbul, két castiliai, 
egy valenciai, ’s az úgynevezett algieri zászlóaljbul áll, melly utób
bi többnyire szökevényből van szerkesztve. E ’ sergek előcsapati ’s 
láborszemei oct. 11 én már S o y o * ’s Castillo vidékéig nyom ultak, 
majd egészen a’ Duero partján, ’s e’ folyamon átléptük után, dél- 
irányban Atienza felé szándékjok haladni. fe’ jelen  körülmények vész 
terhes jövendővel fenyegetik Ó - Castiliát, melly tartomány ezentúl 
hihetőleg állandó színhelyéül szolgáland a' polgárháborúnak, m ert 
a’ carlosiak félelmesen kezdnek határiban terjeszkedni. Juntájuk is
mét fölüté sátorát San Leonardoban, ’s nagyobb hat lommal űzi
pénz- ’s embersarczolásit mint valaha. Zariateguy mintegy 3-__4
ezer em berrel elhagyd ugyan e’ tartom ányt; de csak azért, hogy a’ 
trónkövetelő előnyomulását hathatósabban védhesse, ’s e’ mellett ő 
maga is más utón Madrid felé vezeti csapatit. Ezenkül még az is
mért Merino lelkész is újra megjelent a’ csatatéren számos kísérő
vel, s igen félhető, hogy népszerűsége hatalmasul szaporitandja 
csapatit Lerma vidékén. Eddig két castiliai zászlóaljból, 3 0 0  lo
bul ’s nagy számú ujonczbul áll dúlni szokott csapatja, ’s az Onto- 
ria de la Cantera ’s Quintanar közli vidéket tartja elfoglalva___E s
partero Siguenza felé indult’s vele azonegy időben Lorenzo tábornok 
•s Carondelet b. Aranda felé vonult, azon reményben, hogy a’ trón
követelő sergeit Somosierra felé szorítván, ott minden oldalrul mea- 
támodandhatják. E’ tervök mindazállal bajosan sükerülhetend, m ert 
az ellenség a’ Siguenza és Somosierra közti tág téren öszpontosul- 
va munkáland. Kern igen hihetni ugyan, hogy komolyan fenyeeet- 
hotné Spanyolország fővárosát; de legalább szerencsés lön ügyes 
mozdulatn ál az alkotmányos sergek öszpontosulását meffcátolhaini 
mellyek vezérei most kénytelenek több részre o s z l a n ^ t ” 
lenséget egyszerre több helyről kizárhassák, hová az talán beronta
ni szándékoznék. Míg a’ királyné tábornoki a’ trónköyete ő serkeit 
mindenütt nyomban követik , a Duero melletti éjszaki hegységben 
folyvást félelmesen terjedez a’ carlosi szellem, és számos hegyla- 
kos ragad fegyvert a’ jo g 's igazság ellen, mi az egész környékét 
naponként nagyobb aggságba sülyeszti. —  Midőn a' carlosiak néhány

hét előtt hátrálni kezdenek , htizamosb időre megveretteknek hivé 
őket a’ világ, ’s mindenki erősen m eg vala győződve, hogy nemcsak 
támadólag nem fognak oily ham at' ismét fölléphetni, hanem az alkot
mányos sergektül tönkre veretve régi rejtekzugaikba visszaüzetni, 
m ert minden józan gondolkozást! csak azt várbatá , hogy olly sze
rencsés előmenet után hathatósan folytatandja támadó munkálatit a’ 
győztes alkotmányos sereg ; ’s ím e, most kiki fájdalommal szemléli 
füstbe röppentét e’ szép reményinek, ő ’ trónkövetelő ugyanis je 
lenleg olly erősen látszik megfészkelve Ó-< astiliában, hogy csak 
legfeszültebb erőködés üzhetendi onnan ki őt, ’s most már nem 
Ebro pariinál, hanem a’ Duero m ellett, ma jd épen szivében Spa
nyolországnak fog eldöntetni azon nagy kérdés, melly e  sze ren 
csétlen hazát sir szélire juttatá.

Pamplona közelében sept. 27éri a’ 4ik könnyű ezred két 
százada letevén fő- ’s altisztéit, Huartebe vezető őket, ’s mint d. 
Carloshoz szítókat agyon akará lövetni. Szerencsére azonban még 
jókor m egszökhettek ’s az idegen csapat egyik főtiszténél elrej
tőztek. Másnap reggel Carrera tábornok elfogatá a’ lázadókat, ’s 
tizedeltetni rendelő őket; úgy azonban, hogy csak sors által ki
jelölt két em ber végeztessék ki. f 8  katonát számláltak ki az ez
re d b ő l,’s ugyanannyi papir-darabkát vetének egy csákóba ; két pa
píron fekete kereszt vala látható, ’s az ezeket húzókra halál vá
rakozók. A’ két szerencsé tlen t, kiket a’ sors é r t , csakhamar há
tulról agyon lövék. Az egyik azonnal meghalt; a’ másik épen a’ 
durranáskor elveté ’s holtnak teltető magát. Néhány pillanat múl
va közelitének a’ sirásók , a’ két holtat az e’ végre ásott gödörbe 
hurczelandók; de csakhamar futásnak eredtek, midőn az egyik holt
nak vélt katona fölugrék, ’s kézzel lábbal védé magát. Elfutván 
a’ sírásók, az elevenholt katona a’ nem zetőrség közé menekvék , 
’s fölemelt kezekkel kegyeim ért kön y ö rg e , mit csakugyan meg is 
nyert. —  Vitoria helyzete igen k é te s ; a’ carlosiak mindenfelől kö- 
rülvevék a’ várost, melly már élelemhiányt kezd érezni. A’ benla- 
kó carlospártiak Összeesküvének a’ királyné hívei megölésire, azu
tán pedig a’ kapukat megnyitni vala szándékjok az ellenségnek. A’ 
gyalázatos terv még jókor tudtára esék a’ korm ányzónak, ki azon
nal ötöt fogatott el a’ fő kolomposak közül.

Rájönne oct. 19 c n : Az idegen csapatok már visszatértek 
Francziaországba; Iriarte ITrrozig kiséré őket öt zászlóaljjal Pam- 
plonaból. A* carlosiak hasznukra törekszenek fordítani a’ christinoi 
vezérek ezivakodásit. Az arandai utón már mossze haladt egyik csa
patjuk, főhaderejük pedig a’ burgosi hegységben San Leonardo erő 
sített zárdát foglnlá e l , é elem- ’s lő szertá ru l, honnan az Ebro gáz
lóival ’s Navarrával szakadatlan közlekedést gyakorolhat. A’ Man- 
chában , egész S ierra-M orenaig, folyvást dúl a’ pusztító guerilla- 
harcz; legközelebb komolyan összeütközőnek e’ kóbor rablókkal 
a’ királyné harczosi, ’s 3 0  em bert ölé nek meg, 6 0  lovat ’s 12 
rakott öszvért pedig zsákmányul ejtének. — Az újonnan választott 
corteskövetek közt következő ism éretesb nevek fordulnak elő : L. 
Lopez B allesteros, pénzügyminister VII Ferdinand alatt, Ponte- 
vedrában; Toreno gr . ,  A sturiában; Ossuna hg, Sevillában; Fran 
cisco de Paula infans Saragossaban, ’s mintegy 1 0 — 12 püspök. 
Spanyolország valamennyi zárdája harangit oct. 1 2én árverésen el- 
adák Madridban. Egy castiliai mázsa 4 3 8  reálon kelt e l , ’s az egész 
mennyiséget 0 ’ Shea angol kereskedőház vásárlá meg. —  

A N G L I A .
Belviszonyirol ’s válosztásai sükerérül A n g l i á n a k  már em 

lékezünk, nem véljük tehát érdektelennek a’ parliament - megnyitás 
előtt még viszonyival a’ külföldi hatalmakhoz is m egism értetni ol
vasóinkat, mikép azokat a’ True Sun legközelebbi száma előadja. 
Józanul gondolkozó hazánkfiai , mond az említett lap, folyvást azon 
egy véleményt hirdetik velünk, hogy csak saját ügyeinkre figyel
jünk, ’s ne avatkozzunk idegen országok hajaiba. Ki az illy poli
tika becsét nem akarja átlátni, ám tekintsen Ejszakam erikára, melly 
soha külországok belviszonyaiba nem avatkozék ; de sértést sem 
tű rt el visszatorlás nélkül. Bizonyítványul szolgálhat erre nem rég 
támadt viszálkodása Francziaországgal ’s .Mexicoval. Ezért azonban 
mégis szükség megszólitnunk külügyministerünket: mikép állunk a’ 
külvilággal ? De illy kérdésekre ő a’ parliamentnek is csak ezt szok
ta válaszolni: ,,Az ügy ezultali függőben léte még most tilt róla 
fölvilágitást adnom.“ S ’ így csak tettei következményiből ítélhetünk. 
Mielőtt Palm erston lord megkötő hires négyes szövetségét, Por 
tugáliában, melly századokig csak angol gyarmat vala, mindenható 
tekintetben álla nevünk, ’s most Lissabonban egy haza kíia sem 
meri kimondani 0*  Anglia nevét, ha nem akar földre tipralni a dü
hös pórnéptül. Mi pénzt, katonaságot’s lőszert szállitánk a’ spanyol 
királyné szám ára, ’s mi lön következménye ? z angol segédcsapa
tot föloszlaták, ’s tagjai alamizsábul tengnek London utczáin. De 
hát Francziaországrul mit szóljunk? A’ júliusi zendülésben vitézül 
harczoltak a’ francziák mellett az angolok; a’ két nem zetet egymástól 
elidegenítő vetélyszellem eltávozék’s a’ francziák tisztelő csodálat
tal tekintenek Angliára ; m ost? Minden franczia lap vádul eraliti, 
hogy Francziaországot afrikai birtoka megalapításában konokul gá
toljuk ; saját ministeri lapjaink pedig telvék panasszal a’ franczia 
korm ánycselszövényi ellen, mellyekkel az folyvást gyöngíti befo
lyásunkat Spanyolországban ’s Portugáliában. Belgium fejdelme so
káig Anglia nyugdíjasa volt, ’s most Belgium majd egészen franczia 
tartománynyá aljasul!. Spanyolország, Portugália, Belgium, ’s Fran- 
cziaország, volt azon négy pont, mellyet Palmerston politikája 
szorosan Angliához akart csatiam; dem egnm tall.uk, millv fonákul
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sükerült vállolata. Azonban lássuk holyzetünket a többi ország h á 
nyában. Hajókat küldénk Görögország függetlensége visszaállítására 
>* ugyan hajlik e hozzánk a’ görögök királya, kinek trónt a- 
dánk’s pénzt annak megtarthatására ? Kormánya még a’ britt utierele- 
két sem tiszteli, ’s kiutasítja az ország határiból azokat, kik követsé
günk ótalma alatt megtelepülni szándékoznak. —  Továbbá, egy britt 
kereskedő kérdé Palm erstontul: szabad é kereskednie a’ fekete 
tenger partvidékin? A* ns lord válosza azon sejtésre kényszerűé 
T kereskedőt, begy mi nem ismérünk orosz felsőséget a’ fekete 
tengeren, ’s bátran oda vitorláz a' jám bor; de az oroszok saját lo
bogójukat vonják a’ hajóra, je léü l, hogy erósbek a’ britt nem zet
nél melly eddig a’ parllakosak függetlenségét hathatósan tudá védni. 
Palmerston óni akarja a’ magas portát a’ ezár terjeszkedési ellen, 
’s a’ porta elbocsátja Anglia érdekeit pártoló elsőministerét ’s orosz 
befolyás alatti férlit ültet helyébe. Ennyi csatát veszteni háború 
nélkül, illy rövid idő alatt, valóban igen szomorú dolog 1 Külországok
ban is vannak ugyan hosszas evsor óta munkáló külíigyministerek, 
például: Nesselrode gr. Russziában, ámde ez egyszer sem  botlott 
meg, ’s folyvást nagyobbilja hazája e re jé t; M etternich hg Ausztriá 
ban,  de ez mindig A usztria hatalma megerősítésül dolgozott; Har
denberg’s A neillon pedig egész Németországban kiterjeszté Prusszia 
kereskedési egybeköttetését. —  Követink is mindenütt mélyen meg- 
hunvászkodva lépnek föl, csupán zürichi követünk m erészle fönnebb 
hangon szólani ’s a’ J>0 0 ezer lakosú Canton kikaczagá őt! Ez töF- 
lén) görögországi követünkkel is , midőn Rudhardt ur ellen kikelt; 
’s ha már az apró hatalmasságok is szemünkbe m erészek kaczagni, 
ugyan mit várhatunk nagyobbaktul ? Napoleon megbuktakor Európá
ban leghatalmasb országnak tekintek Angliát , ’s most a legnyomo- 
rnbb dobos is kiüli kezünkből a’ kardot!

Enniskillen irlandi megye lakosi két fölirást kőidének W el
lington h g n ek , olly kéréssel, bogy egyiket az uralkodó, másikat 
az özvegy királynénak nyújtsa be ; a’ hg azonban Russell ’s Howe 
lordokra bizá az t, melly körülményre a’ Dublin jour. különösen fi
gyelmeztet , mivel a’ felírások orangeféi fiaklul szárrnoztak, kik azok 
ben vnjtatával teljességgel nem akartak whigeket | m egtisztelni, ’s 
most igen fölingerültek Wellington hg figyelmetlenségén.

Jelenleg Anglia politikai világában nagy izgást szül 0 ’ Con- 
nellnek Cloncurry lord irlandi szabadelmü peerhez intézettlevele Der- 
rynane apátságból, oct. l? r ü l ,  mellyben teljesen megegyezik Clon 
currv azon javaslatában, miszerint a’ parliament - megnyitás előtt 
néhány nappal a’ szabadelmü irlandi p e e re k ’s alsóházi tagok, Dub- 
linban előleges gyűlést tartsanak, Irland boldogulására megkiván- 
tató eszközökről tanácskozandók, ’s jelenti , hogy az irlandi népre 
veszélyos.jde hihetőleg végső csata várakozik, mellyben ez egyenlővé 
fog tétetni az angol nem zettel. „Az angol to ry k , ezek 0 ’ Connell 
szavai, végső rem ényüket azon erőködésben vélik föllelhetni, mel
lyel az angolok vakbuzgalmát ’s előítéletét őrjöngésig törekszenek 
feszíteni. jsok angol to ry , követve az angol parliament példáját Crom
well harczai idejéből, az egész irlandi törzsök kiirtatását kívánja. 
Azért tehát sürgető szükség paransolja, mindent elkövetni azon 
szörnyű szenvedések meggállására, mikkel lrlandot elárasztani szán* 
dékoznak a’ toryk. Most jobban szükség mint valaha, még egyszer 
m egkísérteni: valljon lehet é unió - fölbontás nélkül igazságot szer- 
zeni az elnyomatott Irland számára? Hogy az illy nem zet jogosilva- 
van unió - fölbontás* kívánni, ha a’ toryk ellenséges érzelmei győz 
nének, azt még Ebrington lord ’s más egyéb számos férfi is m eg
ismeri , kik eddig mindig a’ fölbontás ellen nyilatkoztak. Hogy pe
dig az angol toryk nagy tömege vad ’s véres ellenségei Irlandnak, 
kővetkezőkből nyiiván kiviláglik: i )  a’ protestáns papság magavi
seletéből Angliában az utóbbi két év alatt, 2) az angol tory sajtó 
hangjából Irland ellen; R) főleg pedig’s különösen az irlandi ka- 
tholikus papságellen, mellyetlegdurvább szidalmakkal illet, minők: 4 ) 
toryk ’s prédikátorok állal alakított torytöbbségbül az angol alsóházi 
tagok közt; 5) a’ nyíltan megvallott gyalázatos alávaló tory-ös»*eeskü 
vésbül minden szabadelmü irlandi népképviselő ellen, mellyet London- 
bul, hol azt koholák, máraz egész országban elterjesztének. Ez ösz- 
szesküvés bizonyos ^pottiswoodetül származik, ’s czélja aláírás ut
ján gyűjtött pénzzel Irland 72  szabadelmü jelöltjét ’s már most kép
viselőjét, kik megvesztegetés nélkül jutának székeikhez, megpör- 
leni, ’s kérelm eket nyújtani ellenük a’ parliamenthez. Ez rablásv 
kézzel fogható rablás, m ert ámbár az egész vállolat megvetésnél 
egyebet nem igen érdem el, mégis pénzt kénytelen védelmére kül
deni a’ m egsértett fél. Rablás mondom, m ert újra bzony ilja , mi
szerint az angol toryk biztosan rem ényük, hogy tory - biztosság 
rendeltetvén az ügy * megvizsgálásra, az majd pártnézeteihez sza- 
bandja Ítéletét. Ha az unió nem létezend, ez összeesküvés is m eg
szűnik. Ha tehát a’ tory -párt csakugyan győzne, azonnal igazol
va lenne, a’ két parliament egymástuli elválosztatása. Hogy tehát 
e’ legroszabb ese te t elkerülni lehessen, oct. R lik e  ’s nov. 5 ike 
közt összegyűlésüket vélem szükségesnek Irland szabadelmü peer- 
je in e k ’s alsóházi tagjainak, Dublinban, szükséges eszközökről ta
nácskozás végeit, melly gyűlésben következő indítványokat !teen- 
dek : a) fölirások által ő fülséginél ’s indítványokkal’a1 felső - ’s al
sóházban arra kell birni az angol főügyvédet, hogy a’ Spottiswoode 
féle czim boraságot, veszélyes ’s alkotmányelleni összeesküvés miatt 
a’ válosztásiszabadság ’s alsóház szabaditéki ellen, üldözőbe vegye; 
b) hozassék indítványba biztosság - nevezés az alsóházban a’ ház 
jogai megalapítására a’ válosztási vizsgáló biztosság iránt, különös 
tekintettel az érintett összesküvésre; c) mind a’ két házban a’

Grenville - törvény visszavételét sürgetni (melly szerint t. i. a' vá* 
losztási pörökben választmány szokott ítélni, fölebbviíel nélkül).
’s a’ válosztási porok iránt olly rendszer behozatását, mellyben 
az elnökséget felelős bíró v ise lje , ’s mélly ne legyen olly rész
rehajló ’s költséges, mint az eddigi; d) ő felsége föürásban a’ 
mostani ministerség megtartására m egkérdvén  ; e) a’ ministereknek 
adassék tud tokra , hogy a’ váloszlás - jog kiterjesztetése ’s titkos 
szavazás nmlhatlanul szükséges. •— „ V Times boszus czikket 
dörg 0  Connell e’ levele ellen ’s az érintett to ry -összeesküvést 
nyílt őrjöngésnek, dühös vakságnak/ ’s gyalázatos képmutatásnak 
bélyegzi. Durva sérlésseit ez alávaló szavakkal zárja az említett lap : 
„Valóban Dani , minden ármányod m ellett csak nyom om  Kopaszéi 
vagy“ Erre a’ San azon m egjegyzést teszi, hogy csakugyan 0 ’ Con
nell bombája szivébe esék a’ tory tábornak, ’s szélpattanása iszo
nyú következm ényeket szült. —

T Ö R Ö K O R S Z Á G
A’ dögmirígy egészen megszűnt Stambulban. Ott, mint írják, 

Athanasius nevű pap csudákat tett annak gyógyításában Retegeitolly 
szerencsésen orvosi á t. i. hogy 100  közül 8 ő gyógyult m eg; mi a’ kór
házban ellenkezókép történt, —• A’ törökök igen feszülten várják ki
menetelét a’ török és franczia udvar között, az afrikai had miatt már 
úgy látszik beállott, súrlódásnak. Bulard orvoshoz (Jő bezárató magát 
a' dögmirígyes kórházba, hogy a’ betegeken segíthessen) az uj 
belminister nagy nyájassággal viseltetik mint nemes lelkű em berba
rát iránt, ’s Ígérte végrehajtatását a’ dögvész ellen biztositó rendele
téinek. —

Stambulból oct. ü r ü l  ezt Írják: es. kir. főiig János octob. 
5kén az ausztriai követ kíséretében, a’ főváros nevezetességinek 
m egszem lélgetésivel foglalkozott. Oct. Okán az anatóliai szeriaskert 
Said basát, ki másod veje a’ nagyúrnak , fogadá el. E’ főszemély
re bizá a’ szultán szíves jőkivánatinak nyilatkoz atását. Octolb. 
8 kára határoztatott a’ cs. k. főiig udvarlása a’ szultánnál. E ’ 
végre a’ követségi kápolnában tartatott isteni tisztelet után, ün
nepélyes öltözetben, számos fénies kísérettel, kik között valónak a’ 
cs. |kii*. követen kívül Windischgr/itz hg, Hamm erslein b. ’s a 
fővárosban tartózkodó cs. kir. haditisztek, azon helyre m en t, 
hol a’ császári zászlóval diszesített követségi hajó készen váró a’ 
főhget. Reggeli 10 orrkor Degler-bey serailhoz ért ő fensége, 
hol a’ serail főemberei fogadók. Farthosszanta test őrcsapatok ál 
Iának , ’s a’ főhgi hajó közeledlekor a’ szultáni hangászkar ő fen
ségének a’ szerailba érkezteig táboridalt zengett. A’ palota főbe
meneténél állott Ahmed Fethi basa , előbbi ausztriai követ, ’s né
hány lépéssel tovább, a’ szultán két veje , Halil és Said basa sze- 
riaszkerek fogadók ’s vezeték a’ főhget egybe a’ szerail alsó szo- 
báji közül. Azonközben Ahmed basa jelenté a’ szultánnak a’ főhg 
m egérkezté t,’s tüstint visszatére meghíni ő fenséget a’ nagyúrhoz. 
A ’ szultán nyilványos kivónata szerint csak S türm er b. cs. k. kö
vet, Adelburg első követségi tolmács, és Windiscligríitz hg kísé
retében jelen t m eg a’ főhg a’ nagyűr előtt. A ’ fölig rövid beszé
det tartott az őtet állva fogadó szultánhoz, mellyben örömét nyil- 
ványitáhogy az ausztriai föhgek közt e ls ő ’s először jelenhete m eg 
a szultán e lő tt , kifejezvén egyszersm ind az őszinte barátság a 
zon érzelm it, mellyeket a’ császár és király ő felsége, unokaöcs- 
c s e , ’s az egész es. ’s kir. h á z , a’ nagyúr ’s birodalma bol
dogsága iránt táplálnak szívükben. Ezután leülteié a’ szultán a’ 
főhget egy gazdag karszékre, maga közeliben égy  pamlagra te 
lepült; többször nyilatkoztaié üdvözletét ’s örömét jelenté hogy 
olly főszármazatu vendég van fővárosában, igen sajnálta, hogy olly 
szélvészban kelle utaznia ő fenségének. Miután risszonzá a’ főhg 
a’ szultánnak üdvözletét, egyszer, mindelőadá, milly örvendete illy fej
delemmel m egism érkedheiése, íurróan nyilatkozott a nagyúr a’ 
barátságrul, mit a’ fels. ausztriai ház iránta mindenkor ősintén kitünte
t e t t , érzékenyül magasztalé a’ bold, császár erényeit, ’s örven- 
dését jelen té hogy mint értesitettik a’ most uralkodó császár és ki
rály is ugyanazon országiási rendszert követi. A’ főhg viszont 
magasztalé a’ barátságot, mit a’ szultán háború és békeidőben, a’ 
legsulyosb körülmények k ö zö tt, ő felsége a’ császár és király 
iránt mindig bizonyított, melly kölcsönös barátságot az idő még 
szorosabbá tehetendi. Miután a’ szultán még több lekötelezőt is 
nyilatkoztatott a’ főhgnek, felólla, ’s nyilvónyitá, hogy H am m er
stein ’s a’ főhg egyéb kísérete bebocsáltatásót is óhajtja, mi Ah
me d 1* etliy basa által m eg is történt. —  Az udvarlás végeztével 
8 aid basa, Ahmed Fethy basa és kabineti titoknoki által, a’ főhget 
a’ palotában és kertben körülhordoztatá. A’ főhg 1 óra tájban ha
gyó el a’ szerailt a’ szultáni hangászkar zengedelmi közt, melly 
az ism eretes ausztriai népdalt (Tärisd meg Isten) hangoztató. —  
Oct. 1 Okén fényes ünnep tartatott a’ szultán - palotában, a* főhg 
tiszteletére. Kiszálltakor Fethy Ahmet basa fogadá ő fenségét, ’s 
a’ szultáni testőrség katonai tisztelgéssel köszönte. A’ palota ud
varába léptekor ismét az ausztriai népdal zenge, a’ palota lépcső
jénél állának a szultán vőji l alil és Said basa, továbbá Akif basa 
belmin ster, Nafis és Hássib efendi pénzügyministerekkiséreteikkel, 
kik a főhget, a fogadására kész terem be vezeték, hol a’ nagy
vezér üdvözölve lépett ebbe. Jelen valónak e’ fényes ünnepen Au- 
guszt és Adalbert porosz hgek, Bernhard szász w eim ad hg fiával. 
\  ílmos hggel; továbbá Leuchtenberg hg a’ franczia, angol ’s po
rosz követek, az orosz és németalföldi főügyvivők. Ebédig a’ nagy
vezérrel beszélgete a’ főhg, ’s egyéb nagyokat is különösen Akif 
basát ebbe bocsátott; miután közönséges beszélgetés következett,



ni; 25 hétig fél, és 3 hétig könnyű gyásaszal. A’statusok2dikkam
rájában ideigleni elnökLuzac úr jelentést tűn, hogy a’ király a’ RRdektü- 
kijelölt három személy közül, a’ kamra jelen gyűlési elnökének Van 
Sylzama bárót nevezé ki, ki tüstint el i» foglalta az elnökszéket, ’s 
rövid beszédet tartott a’ gyűléshez, egyszersmind öt tagból álló biz
tosságot neveae a’ válasz-felírás elkészíttetése végett. — A’ belgiu
mi orangistalap Lynx fekete szélű lapon jelenté a’ hollandi királyné 
halálát, ’s mondja, miképen több brüsseli ’s antwerpi [ előkelő la
kos gyászba szándékozik öltözni a’ királyné eltakarittatásaután.

A’ hollandi tengeri erő jelenleg 174 hadihajóbul áll. Azok 
közt van két 8 4 , hat 7 4 ,  egy 6 4 , két 60, egy 5 4 , tizennégy 44 , 
őt 32 , tizenkét 2 8 ,  két 2 0  tíz 1 8 , négy 14 , egy 12  és három 
8  álgyús ; tovább három gőzös , és száznégy különféle nagyságú 
álgyús gyorshajó

Peel Robert oct. 26kán Münchenből Augsburga érkezett, 
’s a’ három szerecsen vendégfogadóba szállott, hol este fényes han- 
gászat tartaték. A’ remény, szemlélhetni ott e’ hires férfiút nem 
sükerült, mivel sietve kelle Londonba utaznia, hogy a’ napokban 
kezdődő parliamenti üléseken megjelenhessen. — Kevés idő előtt 
a’ hires toryvezérlő bizonyos gyógyithatlan bajáról írtak némelly an
gol lapok; de minden, ki őt itt láthatá, magasztalja jó színét, arcza 
lelkes vonalmit , éles tekintetét, de mit világoskék szemek 
szelíditnek.

A’ hollandi statusok 2dik kamrájának oct. 9diki gyűlésében a’ 
pénzügyminister előterjesztvén a’ pénzvetési alaprajzokat, kivilág
lott, hogy a’ jövő évi költség 4 4 , 6S7 , 045  frankra határoztatott; 
azon félmillón kívül, melly rendkívüli költségekre van szánva. A’ 
bevétel 1 5 ezer frankkal van kevesebbre számítva. A’ jövő évi költ
ség 70 ,038  frankkal tesz többet az ideinél.

Amsterdami levelek szerint semmit inkább nem ohajtnak Hol
landiában, mint végét látni valahára a’ belgiummali kedvetlen súrló
dásnak. Nem mintha káros egyezést is kész volna elfogadni Hol
landia, hanem becsületes úton kíván megbékülni. Ide dolgoznak a’ 
sajtó minden törekvés!, ide még azon apró iratok is , mellyek mást 
látszanak kitűzni czélokul.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Ministerelnök Rudhardt úr fényes tánczmulatságot adott a’ ki

rályné névnapjára, mit ő felségük is megtiszteltek jelenlétükkel. Várják 
e’ napokban Augusztporoszhg és Maksz leuchtenbergi hg megér
kezésüket a’ Pyraeusban, valamint János ausztriai főhgét is. —  Né
hány nap előtt Athénének ’s az [azt környező tájnak igen pontos föld
abrosza jelent meg, mi nem csak a’ görögök, hanem a’ küld- 
földi pallérozott közönség előtt is nagy érdekű —  Delijanni kerületi 
ezredes lázadásra ösztönző telte miatt Naupliaban hadi törvényszék 
elibe állittaték. Va óban megfoghatlan, miképen merhetett illyesmit ol- 
lyan helyzetű férfi jelenleg, midőn a’ nemzet hoszas szenvedése gyü
mölcseit akarja békében aratni.

Görögországi levelek szerint mind Naupliaban mind az egész 
országban nem csak díszesen hanem szíves részvéttel tartották a’ 
király ünnepét. Tyrinthben e’ napon egy uj templomnak vetették 
meg alapját, az uj német-görög katonagyarmat számára.

O R O S Z O R Z S Á G .
Sebastopolbul Írják, hogy a’ czárné MariaXikolajewnanagy- 

hgnővel, sept. 23kán Bachtschisaraiba lítazott, ’s az ottani palotát, 
mint a’ chanok régi lakhelyét, különös érdekkel nézegette; jelenvolt 
az isteni tiszteleten, ’s a’ dervisek imádságát ugyanazon karzatról 
szemlélte, hol hajdan a’ chanok isteni szolgálat alatt tartózkodtak. Este a’ 
palota, város , és környékbeli hegyek pompásan ki világíttattak. Sept. 
24kén megérkezék azon városba a’ czár is a’ koronahggel, a’ tatái 
nemességtől lovon fogadtatva.

E L E G Y H I R.
Rulvver angol iró ezen legújabb románját ,,Ernest Maltra

vers“ a’ német nemzet iránti tiszteletből, a’ németnépnek ajánlotta. 
Az ajánlat igy hangzik: A’ nagy németnépnek, a’ gondolkodók’s 
bírálók nemzetének, egy külföldi, de rokon közönségnek, melly 
olly mély ítéletében, engedékeny böcsmérlelében, nagylelkű meg
ismerésében, szentelé e’ munkát egy angol iró“ —

G Y A P J Ú .

Egyesületi gyapjuraktárunkba oct. 9etül 3 léig  összesen 
4 8 7 2 2 2  font gyapjút kőidének be: Palugyay Imre kassai püspök, 
Ordódy Bálint, Andrásy Károly gr.’s Mandell Lajos b .; ugyanazon 
időközben pedig összesen 2 2 3 ,7 2 8  font gyapjú kelt el. E’ gyapjú- 
raktár ügyében bővebb tanácskozás végett f. h. 16án esti 5 órakor 
a’ nemzeti Casinoban gyűlést tartandnak az illető részes tagok. —

GABOTV A Á R :  nov. 3<iik: Tiszta l>nza 72 — 63 l / 3  — 56 2/8- Kétszeres 46 

2 / 3  — 45 1 /3 -  Rozs 3<í 2 / 3  — 34 2 / 8  — 33 l / 3 -  Árpa 26 2 / 3  — 
24 — 21 l / 3 .  Zab 19 1/3 _  18 2y 3 _  16 0 /3 .  Köles 26 2/3' Kolos ká

sa 87 2/3- Kukoricza 32 — [30 28-

P K N Z K B L B T :  Becs, oct. síkén . 4 pCles stat. köt-’iOO 1/2*5 3 pCtcs 78 2 i /S 2  5 
2 1 /2  pCles 53 7/ 8 ; bécsi 2 1 / 2  bankóköt. 66 3 / 4  csász. aranygaio 3 3/4 
százától.

D ISI A V I Z Á L L Á S  : nov. 2án : 11' 2"' 3'". 3án 44' 4" Q'". 4én 11' 1" 9 ./«

szinte a’ samosi hg belépteig, ki azért jelent meg, hogy a’ fő-
vendégeket asztalhoz híja. Miután a’ társaság a’ nagy és szultá
ni fénynyel diszesílelt terem belépett, megjelent a’ szultán is az 
ellenkező oldalon. 0  cs. fensége, követve a’ többi társaságiul, kö
zeliié a’ szultánhoz, ki üdvözlé a’ főhget, tudakozta mintlétét, 
és sajnálkozva nyilatkozék „ hogy a’ főhg esős időben hajózott a’ 
palotába. Miután a’ nagyur Auguszt porosz hghez is néhány szót 
intéze , visszavonult, mivel köztudomás szerint a’ szultán senki
vel, tulajdon hgeit sem vevén ki, nem ehetik. Az asztal a’ nagy 
teremben 5 0  személyre vala fölkészittetve. 0  csász. főhgsége ült 
az első helyen a’ nagyvezér mellett, más oldalrul Said basa a’ 
szultán veje vala szomszédja. A’ terem hátrészében egy török han- 
gászkar-igazgató vezérlete alatt Bellini stb. darabjait zengede- 
zék. Az asztal fölváltva török és európai étkekből állott. A’ 
vendégség közepe táján ivott a’ főhg a’ szultán egészségiért, 
’s a’ fővezér az ausztriai császárért, mit több rendű áldomás követett. 
Azonközben besötétült. A’ színes gyertyák szép renddel illesztet- 
vén az aszlalrr, mint szinte a’ terem boltozatárul lefüggő gazdag 
koszorúgyertyatarlók meggyujtatván, vakító fényt űzőidének. A’ 
társaság még jó darabig mulatott az asztalnál; végre , miután a’ 
csász. főhg az iránt megtudakoztatott, a’ nagyvezér a’ szultán 
nevében jelt adóit a’ fölkelésre. Alig állott föl a’ társaság, a’ szul
tán Halil és Fethi Ahmed basa kíséretében, megjelent a’ teremaj
tónál, e’ kérdéssel fordulván a’ főhg felé: mint vala fensége az 
ebéddel megelégedve, hozzátevén, hogy az ausztriai fels. uralkodó
ház iránti tiszteletből, ugyanazon helyen, hol ő maga lakik, kíván
ta a’ főhget megvendégleni. Mielőtt eloszlott a’ társaság, előhoza- 
tá a’ szultán legkisebb fiát X itzameddin hget egy  udvari tiszt kar
jain , ’s megmutató az ezen meglepő látáson örvendező társaság
nak. Visszatérvén a’ nagyúr belszobáiba, elhagyó a’ főhg a’ többi
ekkel együtt a’ terem et, ’s a’ szomszéd szobába m ent, hol kávé 
’s egyéb italokkal szolgáltak. —  Azonban esti 7 óra lön. A’ főhget 
eltávoz akor a’ palotaajtóig a’ jelen basák kisérék, a’ még mindig ün
nepélyes rendben álló testőrség illő katonai tisztelettel fogadta, mi
után hajóra ült, ’s visszatért Perába. Nevezetes körülmény, hogy 
soha még ozmán uralkodó tulajdon szerailjában sem idegennek, 
sem honszülöttnek, saját családja tagjait sem vevén k i, hasonló 
vendégséget nem adott; ezen példa tehát egyetlen a’ történetek 
évkönyveiben.

A E G Y P T U S .
Waghorn úr az egyptusi alkirály első mérnöke írja Alexand

riaiból a’ M. Chroniclenek, hogy a’ Nilus áradása igen kedvező 
aratást igéi*, továbbá két történetet beszél, mellyek a’ nagy be
folyású Mehemed Ali lélekbélyegét előtüntetik. Bizonyos can- 
diai török nő, ki kevés idő előtt keresztyénné lón, nem régiben 
bizonyos vagyonban örökösülvén, a’ Mekkamihoz, mi legfőbb lelki tör
vényszékük a’ törököknek, folyamodék annak megnyerlietése végett. 
A’ törvényszék határozata lön, hogy az asszony mint ki keresztyén
né lett, a’ vagyonban nem részesülhet. Folyamodék tehát magához 
Mehemed Ahhoz, ki tüstint parancsoló az örökség kiadatását, mivel 
ó törvényes viszonyban vallás - különbséget nem ismer. Továbbá, há
reme minden hölgyeinek, csupán azokat vevén ki, kiknek már vol
tak gyermekeik, szabadságot adott elhagyhatni helyöket, hol előbb 
zárva tartattak ; e’ szerint i 50 asszony adatott vissza az országnak. 
„Nem érdemli e (mond a’ levelező) illy férfiú, hogy Egyptus uj- 
jászűlójének neveztessék. Naponként mindinkább meggyőződöm 
kormányra termett tuLjdonirul, ’s nem kétlem, hogy minél élőbbé • 
ismérendi őt a’ török zsarnokságtul mentnek Anglia, ’s független 
uralkodónak nyilalkoztatandja, ő is előbb fog alapítni egy uj, sebes 
lépésekkel emelkedő országot, melly am őt segítőnek vaLmelly, kü
lönösen orosz, háborúba bonyolulásakor , hatalmas kezet nyújthatna. 
Egyptus egészségi állapotja 1834 óta nem volt kedvezőbb mint je
lenleg. —

N É M E T O R S Z Á G .
Hannoverai levelek szerint bebizonyult, hogy Ompteda minis

ter kérte ’s megnyerte elbocsáttatását. Ezen minister kiléptének kü
lönféle okait adják; leghihetőbb, hogy a’jelen körülményekben nem 
látszék előtte kívánatosnak, előbbi helyzetét Angliában újra elfoglal
ni. Itt azt hiszik, hogy a’KRdek összehivatása után, ümpteda példá
ját több minister’s kabineti tanácsnok is követendi, most inkább két
kednek mint valaha, a’ hannoverai politikai viszonyok óhajtott kimenetele 
iránt. —

Hannoverai újabb tudósítás szerint igen élénk ott különösen most 
a’ statusalaptörvény iránti kérdés, llijányit sem akarja látni a’nép, 
félvén hogy tőle megfosztatik.

Coburgi levelek örömmel jelentik a’ würtembergi hg azon 
szándékát, mi szerint fenséges hitvesével, darab ideig keblükben fog 
tartózkodni. ÍVJ illy boldogak vagyunk — mond egy coburgi tudósitó —  
a’ franczia hgnővel, kinek magasb irányzatú neveltetése , őt Paris 
fényétül távol, a’ mi egyszerű városunkban is megelégültté teheti!

Peel Robert úr oct. 24kén családostul megérkezék München
be. Érdekes a’ münchenieknek látniok a’ nagy hirü diplomatát ’s 
az ő szép hitvesét.

Nassaubol örömmel írják a’ nassauihg terhes betegségből! fel- 
gyógyuJtát, annyival inkább, mivel a’ nyavalya veszélyesnek tartaték, 
’s nyugtalanító hírekre nyújtott alkalmat.

A’ hollandi királyné halálát 34  hétig fogja az udvar gyászol-
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M A G Y A R -  és E 11 D E L Y 0  H S  Z  Á G.
Ő cs. kir. apóst, fölsége Ördög- Ferenczet, a’ szegedi szá

mos égéseknél, mint ritka föláldozással ’s erőködéssel munkált élet 
’s vagyon - m entőt, kispolg. aranyérdempénzzel diszesitni méltózta- 
tott, melly kitüntető je 'é t szép emberbaráti buzgalmának oct. 25én 
függeszté a’ jutalmazott mellére számos gyülekezet jelenlétiben, 
Kiss József szegedi főbíró.

Ő cs. kir. ap. fölsége Buday Gábor debreczeni sóárnokot ’s 
Ambrossich Boldizsár zimonyi 30adi áruvizsgálót nyugalmazni mél- 
tóztatott.

Kolozs vgye BHdeinek Oct. 26kán tartott közgyűlésében, 
K e m é n y  F e r e n c z  b. úrnakfőkorm ányszékitanácsossánevezte- 
tésével m egürült követi helyre 1 4  híjával minden szózatot D e g e n -  
f e l d  O t t o  g. úr ny éré e l; egy úttal azon esetre, ha K olozs követei 
közül valamellyik törvényes ok m iatt, követsége folytatásában aka
dályoztatnék, helyettes követté szinte majd köz szózattal Z e y k  
K á r o l y  urat választották. —

A1 oldvai határszélekről érkezett legújabb tudósítás szerin t, 
az öreg Kostaki Paschkan Kantakuzeno belm ínister le tt , e lő d ep e
dig, Katardzin, a’ jaszszii kórház fölügyelője. Ghika Gergely bojár, 
eddig tagja az ellenzésnek , a5 legfőbb törvényszék elnökségét fo- 
gadá el. Aleku Ghika’s Kostaki S turdza vonakodnak tárczát fogad
ni , nem akarván oily vegyes nézetű férfiakkal szolgálni. Az orosz 
consul két gyors hírnököt küldött egymásután újabb utasításokért 
sz. Pértervárba, m ert teljességgel nem tud boldogulni a’ szándéklott 
m inisterség - alakítással. -—

Előbbi számainkban közlött híreinkhez, a’ bosnyák zavargá
sok m egszüntetésirő l, Mehmed vezér által, melly alkalomkor Za- 
valjben tartott összejövetérül is emlékezénk a’ horvátországi bán
nak Mehmed vezérrel, pótlékul Glamosbul oct. 1 Örül következő tu
dósításokat vettünk; miután a’ vezér Osztrováczban Bessirevich föl- 
zendült kapitány helyébe saját kaflan - agáját a’natóliai születésű Mus- 
tafát nevezé ki musselimm é, sept. 28án űihach felé indult, honnan 
sergei egy részivel oct. 2án Glim osba’s 3án Livnóba érkezék, mig 
katonasága nagyobb része Kupres felé visszatért Travnikba. Sergei 
egészen europailag öltözvék ’s hadfordulatikkal mindenkit megle- 
pének. A’ rendes lovasság vörös lobogókkal diszkedé dzsidákat vi
sel, ’s öltönyege is sokat hasonlít dzsidásinkéhoz. a ’ gyalogság is 
igen jeles tartásu. Mintegy húsz lázadón kívül, köztük Arnautovich 
és Krupa kapitányok, kik bilincsekben követik a’ vezért, még Agyi 
Ciato Csismich ’s Boschattia elhirült makacs bosnyák zavargók is 
családostul vasban vannak a’ vezér kíséretében. Oct. 4én Livnót el
hagyván, Serajevóba fordult a’ vezér; előbb azonban parancsot a- 
dott a’ lipniki sz. egyház ’s zárda isméti fölépittetésire, mellyet az 
utóbbi zavarokban leromboltak a’ lázadók. Egyébiránt a’ vezér min
denütt olly józan gondolkozásu parancsnokokat hagy o t t , hogy már 
most tartós nyugalomra számolhatni a’ török -horvát ’s dalmát szé
leken. —

Lobkovitz hg. cs. k. pénzverő - ’s bányász - kamrai elnök ? 
bejárván hazánk dús bányáit, a’ testvér Erdély kincslermő hegyeit 
látogatá m eg , ’s a’ legcsekélyebb tárgyakat is figyelemre m éltatá, 
mi ei ősbiti azon reményt, hogy vezérlete alatt fényes pálya nyiland 
bányászatunknak. Különösen a’ maros - újvári fő sóakna vala sze 
rencsés m egnyerhetni az elnök hg kitűnő te tszésé t; de valóban na
gyítás nélkül is mondhatni, hagy ez akna díszére válik Erdélynek, 
’s belső rendezetében bátran mérközhetik Europa bármelly bányájai- 
val. Oct. 8 án Zalatna felé a’ gazdag arany- ’s ezüstbányákhoz for
dult, ’s e’ magyar P eru  bizonyosan meglependi őt apadhatlan kincs- 
forrásival.

Mit néhány év előtt csak balga agyrémnek tartottak, f. é. 
oct. 22én  te lje sü lt, melly napon ugyanis 1 Lajos gőzös llegens- 
burgból Linzbe érkezvén, az által a’szakadatlan összeköttetés szép 
Dunánk hullámin Regensburg ’s Konstantinápoly közt csakugyan lé
tesült, ’s minden kívánat tökéletesen valósult.

KISFALUDY - TÁRSASÁG.
1. A’ Kisfaludy-társaság által f. e. fe b ru á rié n  kitű é t tárgyak

ba, úgymint; aj Mi befolyása van a drámai litteraturánaka’nem zet’ 
erkölcsi életére ’s m iért nálunk magyaroknál olly kevés eddig az e re 
deti drámai munka? — b) Készíttessék ballada, mellynek tárgya a’ 
száműzetett^ Béla herczeg’ (utóbb 1. Béla név alatt m agyar király’) 
párviadala a’ pomerániai herczeggel Lengyelországban, minek követ
kezésében Micziszlav lengyel király’ leányát ’s Pomeránia’ egy részét 
nyeré jutalmul; ’s mellynek körülményei a’ históriából tudva vannak. 
— rolyó évi October’ végéig, mint határidőig, következő pályairatok 
érkeztek Fáy András igazgatóhoz: Az elsőre k e t t ő ,  jelszavaik: 1) 
Itt igazság ül a’ Ihronuson. Á r p á d ’ é b r e d é s e .  2) T he genius of 
íny counlry shall arise.

A’ másodikra t i z e n e g y ,  következő jelszavakkal: 1) Nem 
tudjátok-e, hogy a’ pályafutók mindnyájan futnak ugyan, de csak egy 
veszi el a’ jutalmat ? úgy fussatok, hogy elvegyetek L K o r. 9. ^4 ;

2) Urak___Magyar vagyok, és nem es. Somto.
3) A’ bölcs tudja, minő fáradozásba kerül;

A’ m űvészi tökély , gőg szemmel nem szók Ítélni.
Kisfaludy Károly.

4) A’ mi halandó volt a’ hősben: sírba rogyott bár,]
Élni ’s terem tni tudott szellem e, oszlani nem.

5) Győzzön a’ mi jobb.
6) Der Held besteht Gefahren. Schiller.
7) Csak az nagy , a’ kit önerő vezet,

’S ha tettre kel ki, másra nem szorul.
8) Heilig achten w ir die G e i s t e r ,

Aber N a h m e n  sind uns Dunst;
W ürdig ehren w ir die M e i s t e r ,

Aber f r e y  ist uns die Kunst. Uhland.
9) A’ tettet föl kell érni szavakkal.

10) Neked élni kell o hon ! ?
11) Önérzés! te v a g y a ’ diadalmas’ b é re , nem a díj.

A’ neveket rejtő pecsétes levélkék, az igazgató ’s tagok ál
tal lepecsételve, Fáy András igazgatónál őriztetnek, a’ pályamunkák 
megvizsgálása pedig, név szerint az értekezéseké: Bárlfay L ász ló , 
Fáv András és báró Jósika Miklós — ; a’ balladáké pedig Bajza József, 
e ró f Dessewffy Aurél, Schedel Ferencz, Szenvey József és Vörös
marty Mihály tagokra bízatott. A’ pályázás’ sikere jövő évi febr. 6 -án, 
mint Kisfaludy Károly’ születése’ napján, a’ társaság’ köz gyűlésé
ből fog hirűl adatni. #

II. Szalay László hites ügyvéd ’s m. acadermai I. t. es segéd- 
jegyző a’ társaság’ tagjává választatott. P esten , november 5-d. 1837. 
Fáy András, igazgató. T ó th  Lőrinc*, jegyző. .
A’ magyar B o r i s m e  r t e  t ó -E gyesü le t nov. loen  délutáni 5. óra

kor a’ nem zeti Casino’ terem ében közgyűlést ta rt, mellyre az 
Egyesület’ t. ez. Tagjai ezennel meghivatnak Pest, nov. 6.1837.

S o p r o n  ó b a n  naponkint szebb rem ényekkel biztat az otta
ni hangász-egyesület, ’s Esterházy hg, mint pártfog ó védje az Inté
zetnek mindent elkövet, mi bármelly tekintetben emeli annak gyara- 
pulását. Je lesenm ost egy fiatal férfi munkás az In tézetben, kinek 
szép énektehetsége a’ legfeszűltebb kivánatoknak is megfelel.

Szulyói éskarom i Szulyovszky M enyhért ur , October 2án 
elhunyt; I8 3 1 ik b en  nagyérdem ű fiát a’ gyilkoló kezek elragadván, 
a’ kegyetlen sors városi lakra kinszerité őt; ’s az idő enyhítvén a’ fáj
dalmat, a’ magyar nem zeti Játékszín hatalmas pártfogója és Abauj 
vgye e részbeni küldöttségi elnöke volt. Kassán a’ kolduló űtczagyer- 
mekek ápolásául a’ régen czélba vett intézet alapítására ezer pen
gő forintot adott, ezen kezdet ada tüzet a’ többi adakozó lelkesítésé
re. Béke porainak.

A’ társasági a g a r á s z a t  kitűzött oct. 4. es 1 5  napjaiban 
szokott mód szerin t a’ jász - kocséri pusztán végbe ment. Ezen na
pokat m egelőzött kedvező idő számos tag m egjelenését Ígérte ; azon
ban hihető, az elkésett gazdasági munkák nagyobb részt hon ta r
toztatok, annyival inkább a’nov. vagy is pesti vásár utáni hétfőre mi
nél számosb tag összeérkezését reménylhetni.

I g a z í t á s .  Előbbi számunk néhány példányába csúszott hiba következtében 
ielentjük hogy a’ pesti evang. gyülekezet magyar ajkú tagjai f. nov. U én  délelőtt 
tiz órakor tartandják egyházuk félszázados ünnepét.

P O R T U G Á L I A .
A’ pairkamra jövendő állapotjárul huzamosb idő óta vitatott 

kérdést végre oct. 1 7 én csakugyan eldönté a’ cortes , m ég pedig, 
mint azt előre jó s ló k , a’ korona óhajtásával m eg nem egyezőleg. 
T ulajdonképe’ három  kérdésre kivántaték fe le le t: 1) Kizárólag a’ 
korona nevezze é ki a’ tanácsol? 2) A’ nép nevezze é ki a’ ta 
nácsot? 3) Holtig vagy csak bizonyos időhatárig tartson é a’ tanács? 
Összesen 91 tag  volt jelen  a’ szózatszedésnél, ’s ezek közül az e l
ső kérdés ellen 76, a’ második m ellett 49 , ’s a’ 3dik m ellett 6  I sza
vazott. Loulé ’s Frontéira marq., Taipa ’s Lumiares g r . , ’s Ribeira 
de Sabroso b . , kisebbségben maradtak az első kérdésnél. 2 6  követ 
a’ 3dik kérdésrüli szavazás előtt elhagyó az ü lésterm et, mivel sza
vazni sem  akarónak e’ kérdésrül, 1 6 tan közűlök elhatárzák, illy kö
rülm ények közt többé m eg sem jelenni a gyűlésben. Angol lapok 
levelezést nyilványitnak Rozas lissahoni angol lapszerkesztő, Castro 
P ere ira  külügym inisler’s Howard de W aiden angol követ közt, melly - 
bül kitetszik, hogy Rozas, kinek lapját a chartista lázadás támadta- 
kor a’ kormány m egszűnteié, engedelm et kért annak isméti foly- 
tathatására, főleg azon o k bu l, miszerint a' Nacionalban m egjelent 
Anglia elleni undok rágalmakat szabadon czáfolhassa; erre  a’ kül- 
ügym inister tagadólag felelt, ’s válaszát az angol követhez küldé, 
mondván abban többi közt, hogy ha angol alattvaló valamellyik 
portugál lapban m egsértetve véli m agát, törvényes utón kívánjon 
a’ korm ány túl elégtételt, ne pedig zavar-gerjesz tő  rósz irányú lap- 
Uil várja azt. Howard de W alden e’ váratlan sértő válaszra igen meg-
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boszankodék, ’s kedvetlenségét kíméletlen kifejezésekkel közié Ró
kus úrral. Utóbb azonban mégis komolyabban szivére vévé ez ü- 
-Vet a’ portugál kormány , ’s az angol köveihez intézett hivatalos 
iratában őszinte sajnát jelentvén a’ tö rtén teken , Ígéri, miszerint a 
das * A ntas állítólagos napiparancsát beküldött személyt kinyomozni, 

ju«5n büntetni szándéka vakmerőségéért. —  A’ királyné még foly
vást vonakszik maga elibe bocsátni m inistereit, ’s minden közle
ménynek a’ király kezein kell keresztül menni.

Lissaboni oct. 1 őiki lapok azon fontos hirt közük, hogy a’ 
pénzügymi niste r még mindeddig nem volt képes kifizetni a’ legkö
zelebbi* félévi osztalék-járandóságot, ’s ez okbul, hogy kötelessé
gét mégis teljesíthesse, a’ vámjövedelembül lO ^lerovatotjavaslam eg- 
takarittatni e ’ czélra.

Das A ntas, súlyos sebe miatt, mit lóridlebuktakor kapott, 
nem követhető Portobul $ a  da Bandeira tábornokot, ki oct. 14én 
Lissabonba érkezék ; a’ nem zetőrség igen sa jn á ltáé ’ kedvetlen kö
rülményt ,mivel pompás fogadtatással kiváná meglepni a’ tábornokot, 
miben most csak maga Sa da Bandeira részesült. Lissabonban je 
lenleg a’ veszteglési rendeletek igen szigoruk ; minden, Hamburg
ból vagy földközi tengerrül Barcelona felé jövő hajó 4 0  napig kény
telen vesztegleni; hiszik azonban, miszerint az egészségi biztos
ság nem sokára szelidebb rendszerhez nyuland ’s fölhagy boszan- 
tó szükségtelen pontosságával. Jól értesültek széltiben suttogják, 
hogy das Antas nem öröm est látja a’ cortes ’s kormány gyors ha
ladását a’ demokratái ösvényen.

A’ cortes legközelebb egészen sajátszerü sajtó-törvényt bo- 
csála közre, mellynek iső c z ik k e  ezt rendeli: „Ki valamelly lap
ban közvetve vagy közvetlenül m egsértve véli m agát, válasza fölvé
telét törvényesen követelheti az illető szerkesztő tő l; melly válasz 
azonban ezer bötünél többül nem  állhat, de még is, kétszer olly 
hosszú minden esetre lehet, mint a’ sértő czikk.“ —  E gyéb czik- 
kek büntetést rónak a’ sze rk esz tő k re , ha azok három nap alatt föl 
nem vennék a’ választ. —

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Az oct. iGiki cortesülésben Osca ismert indítványa vala sző

nyegre jövendő, a’ kormánynak mull évi dec. 22én  adott rendkí
vüli hataloméul ; azonban noha biztossági vélemény is m egszünte
tését kiváná az érintett hatalomnak, az igazságminister sürgelésire m ég
is az egész tárgy ismét fölfüggeszteték. Leghevesb szónok a’ föl- 
fuggesztés m ellett Seoane volt, mondván, hogy Spanyolé rszag je  
len állapotában az alkotmány igen gy ö n g e , azért a’ kormánynak 
még korlátlanabb hatalomra van szüksége. —

Oct. 14én végre eléré a’ trónkövetelő sergeit Espartero ’s 
Huerta del Rey mellett rövid ütközet után megszalasztá. A’ carlo- 
si lovasság igen sokat szenvede, ’s a’ többi csapattal együtt rendet
len futásban vonult Ouintanar de la S ierra felé, Espartero győztes 
harczositól nyomban inaltatva. Oct. 17én már M ontenegrót is elha
gyó a’ futó ellenség, ’s mindinkább növekszik soraiban az elégület- 
lenség. A’ navarraiak ugyanis, néhány nappal a’ szerencsétlen csa
ta előtt, az Ebron átmenni kívántak ’s biztos nyugalomban a’ ser- 
geket ujonan re n d ezn i,’s testükről levált ruháikat újakkal pótolni; a’ 
casliliaiak ellenben teljességgel nem akarónak hátrálásról hallani, 
hanem vagy ismét Madridra kívántak vezettetni, vagy legalább jó 
téli tanya - szerzésre Spanyolország még eddig némileg kiméit tar
tományiba, hol minden szükségest bőségben véltek találhatni. A’ cas- 
tiliaik akaratja csakugyan keresztül hatott; a’ trónkövetelő nem ment 
át Ebro folyamon, hanem a’ főváros felé nyomult, hová csak zúgo
lódva követék őt navarrai sergei, m ellyek most az elvesztett csata 
után, nyíltan ’s keserűn lobbantják a’ casliliaiak szem eire üdvös ta
nácsuk m egvettetését. A’ fővárost folyvást szorgalmasan erősitik, 
’s a’ harangeladásbul nyert pénzm ennyiséget jobbadán arra fordít
ják. Cantaviejabul már az álgyuk nagy részét is elhurczoltaták a’ 
lázadók, ’s igy már most Oraa könnyen hatalmába keritendheti e’ 
fontos várast.

Carlospárii lapok azzal törekszenek szépilgetni a’ H uerta 
del Rey melletti csatavesztést, hogy a’ trónkövetelő tiz zászlóalj- 
nyi katonaságot Navarraba akarván szállítani, egyéb csapatit a’ Du
ero felé vezelé, Espartero tábornokot erős állomásiból kimozdítan
dó , mi csakugyan sükerült is neki, ’s igy czélját e léré; a’ 10 zász
lóalj pedig csakugyan átköltözék az Ebron Navarraba, hova már 
most a’ trónkövetelő is gyors léptekkel siet. Ez okoskodás jól van 
ugyan számítva; de mi történik majd akkor, ha Espartero körülke
ríti d. Carlost? Nem fogja e akkor ismét oldala mellé óhajtani el
küldött sergeit a’ trónkövetelő ?

Espartero szerencsésen üldözi a’ carlosiakat ’s oct. 1 óén 
Hontoriába érkezék, hol nevezetes mennyiségű gabnát ejte zsák
mányul, mit a’ gyorsan futó lázadók nem czipelhelének el maguk
kal. A’ Sentinelle des Pyrénées szerint oct. iáién  ismét nyolcz 
század gyalogság ’s két dandár chapelgorri indult gőzcsolnakokon 
O’Donnell vezérlete alatt San Sebastianbul Guetariaba; hol azonban 
mindent üresen találtak, m ert a’ earlosiak csupán jöttük hírére elha
gyók ez erősséget. Ugyanez időben egy másik christinoi csapat San- 
ta-Cruz parancsi alatt Urnietál támodá meg, hol a’ earlosiak olly el
szántan védék m agukat, hogy az alkotmányosak, rendkívül cse
kély számuk miatt kénytelenek voltak visszavonulni.

Madridi oct- I 8 iki levél szerint, a’ earlosiak hadereje két osz
tályra szakadt; egyik Soria felé nyom ult, a’ másik pedig A rlanza’s 
Arlanzon folyamok közli tartományokat tartja elfoglalva. Most min
den Esparterotul függ; egy  bátor csapás, és a’ trónkövetelő el van

veszve; ellenben a’ királyné ügye is örökre halomra dől, ha főve
zére most csatát veszitne.

Cuba szigeten Romney angol hajó szerecsen rabok raktárául 
szo lgál, mellyeket spanyol lobogós hajókrul angol hajók lefoglalnak. 
Az angol kormány helyet kért Spanyolországiul a’ szigeten e’ őzéi
ből épület-állításra , de csupán arra nyerhetett engedelm et, hogy 
hajókat állomásoztathasson ott. A’ rabszolgakereskedést azon tájon 
szenvedélyesen űz k majd minden lobogó alatt, mellyek közt gyak
ran oroszt is szemlélhetni. Csupán Anglia törekszik őszinte szilárd
sággal eltörleni ez undokságot; Francziaország szerződései puszta 
játékká aljasulnak.

A N G Ti í A.
A’ D urham -m egyei reform -társaság oct. 17én ünnepi lako

mát adván, Durham gr. , mint alapítója ez egyesületnek ’s volt m e
gyei parliament-követ, a’ tiszteletére ürített áldomást hosszú beszéd
del viszonzá, mellyben többi közt mondó: „Azon körülmény, hogy 
közietek jövék világra, nyerém nevelte tésem et, ’s érdekűn szoros 
kapocsban vannak a’ liéitekkel; hogy minden , mivel bírok, e’ m e
gye tulajdona, mindez hatalmasan megindítja szivem et, ’s ohajtatja 
velem , hogy azon tisztelet, mellyben elődim is részesültenek, rólam 
utódimra háramoljék.“ —  Beszéde folytában egyetértésre buzdító 
polgártársit a’ re fo rm -ü g y b en ,’s főleg kitűnő szem ességre , melly
nek hiánya m iatt, legközelebb egy toryjelölt csúszott az alsóházba. 
Saját rendszeréhez térvén, em lité, miszerint, ő is óhajtja ugyan, va
lamint a’ radicalok, a’ válosztás - jog kiterjesztetését minden házbir
tokosra, titkos szavazást ’s három évi parliam ents ; de ezek elfo
gadójára kényszerűm  nem kíván senkit. M indenek fölött nevelés-ja- 
vitásra sürgeté hallgatóit, melly nélkül a’ legjobb elvmagok sem te 
rem hetnek üdves gyümölcsöt a’ nép közt. Azután a’ toryk kiálto- 
zási ellen kelt k i , mellyek folyvást panaszkodnak a’ katholicusok 
rendkívüli szaporodásuk ellen frlandban, hol 8 millió lakos közül csak 
egy lévén p ro te s tán s , valóban tory - kormány sem nyomhatná el 
e  tetem es többséget, ha nem akarna nyílt háborúüzenetet külde
ni egy egész nem zetnek, melly legfényesb gyöngye az angol ko
ronának. Záradékul bizalmát fejezé ki a’ most fenálló korm ányhoz, 
’s ismételve kéré polgártársit a’ népnevelés nemesitésire, Brougham 
lord azon mondását hozván föl például, hogy az országban legfon
tosabb em berek az iskolamesterek.

A’ királyné háztartási költsége nincs ugyan még meghatá
rozva; annyi azonban mégis már m egengedteték, hogy előleg te 
tem es m ennyiséget húzhasson, annak idejében történendő lerovat 
vagy betudat fejében. A’ Public Ledger szerint jelenleg az özvegy 
királyné 1 0 0  ezer, a’ Cumberlandi hg 21  ezer, ’s Cambridgei hg 
szinte 2  í ezer font sterlinget húznak évenkint. —• CIoncurry lord vá
laszolt O’Connell előbbi számunkban közlőit levelére, ’s oda nyilat
kozók, hogy ő is szükségesnek tartja Bubiinban összegyűlésüket 
az irlandi p e e re k ’s követeknek,’s maga is szaporitandja a’ megjele- 
nendők számát. „Anglia, mond többi kö zt, nem isméri azon számos 
és különnemű sérelm et, mellyek Irlandot nyomják, mert ha ism er
n é , bizonnyal minden böc ületes em ber, akár ül parliamentben a- 
kár nem , sietve törekednék orvosiam ez óriási bajtömeget. V esz
teg e té s , rettegtetés, a’ javító törvény hiánya , az ’s angol egyhá
zi papság nagy részinek színeskedő képmutatása, pillanatnyira 
a’ legbölcsebb férfiak jó szempontú is elhomályositák, de m eg vagyok 
győződve, mi szerint e’ szerencsétlen befolyás nem sokára eltünend, 
’s azon rendszabályokat, mellyekrül Bubimban tanácskozandunk, bi 
zonyosan elfogadandja a’ parliament ’s kormány, ha azokat illő okok- 
kallámogatva elibe terjesztendjük.“ Ost. Beob. —  A’ Courier O’Con
nell irata következtében, igy inti az angol egyház papságát: „ S zü 
netlen hallanunk kell, úgymond többi közt, hogy az uralkodó 
egyház papjai politikai lakomákon beszédeket tartanak, sőt az egy
házi szószékfül is politikai elveket ’s nézetirányt harsogtatnak, 
Liverpoolban ’s E x e te r-Hallban gyülekezleket tartanak és szava- 
latikkal ingerük az em beri szenvedélyeket. —  Hir szerint néhá- 
nyan Glasgovvban ’s a’ hooge-streeti gael kápolnában összegyűlni ’s 
O’Connell ellen panaszt ’s vádat emelni szándékoznak. Sajnos ’s 
némi szégyenérzettel olvassuk az illyeseket. Uralkodó egyháznak 
csak az lehet ez élj a , hogy az emberi értelm et nyugalmas eszkö
zökkel mindig a’valláshoz vezérelje, ’s a’ tantól (doctrina) eltéréseket, 
kétségtám odást’s bizonytalanságot gátolja. Gondolják m eg jól az an
gol egyház papjai! nem távoznak é el azon e lv iü l, mit olly egy
ház minden gondolkozó embernek ajánl, midőn vallási ’s politikai 
izgatásokba avatkozik? Eddig az illy bánásmód a’ papokat, dissen- 
lereket, ’s azokat tűzé ki magának czélul, kiknek érdekeik ’s elveik 
az uralkodó egyházéival hom lokegyenest ellenkezének; most ezen 
uralkodó egyház papjait felekezeti tűz ’s vakbuzgódási gyors m un
kásság hevíti. Mostani tetteivel csak lelki nyugtalanságot és szen
vedélyeket g erjeszt, tehát épen ellenkezőt azon békével, bizalom
m al, szilárdság ’s nyugtató jósággal, mit uralkodó egyház ápolni 
’s föntarlani köteles.“ Wien. Zeit.

CIoncurry I. válaszát O’Connell iratára következőleg rostál
ja a’ AT. Chronicle: „Az izgató (O’Connell) nyájasnak ismérendiu-
gy an el CIoncurry I. levelét, de bezzeg kielégítőnek bajosan. Ha ( lon- 
curryt olly befolyású férfinak ismérnők, hogy szavaitól hatást le
helne várni a’ párlszellem irányzatában, valóban örvendnénk vá
lasz-iratán, mivel az azt bizonyitná, miszerint a ministeri párt m ár 
többé nem bizakodik önmagának 0  Connell által kormánypolezou 
fcniarlalhalásán, ’s ez okbul elhalárzollak azon tiszteletid , mivel ed 
dig öt elárasztók, tetem esül alább hagyni. '8 jól megvizsgálván őlord.
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sága iratát, valóban azt vagyunk kénytelenek hinni, hogy annak 
szavait könnyen sérelem re magyarázhatni egykori tisztelt levele
zője ellen. M indent, mit a’ Dublinban tartandó eldleges gyűlés 
szükségirül előhord iratában O’Connell, szándékosán elmellózui tö
rekszik váloszában Cloncurry, ’s mi még több, az izgató minden • 
terve helyébe mást állít föl saját m eggyőződlébűl, mi szükségkép 
még nagyobb figyelmet gerjeszt. O’ Connell többi közt azokat iildöz- 
telni kívánja, kik pénzaláirással a’ válosztási szabadság ellen össze- 
esküttek. Cloncurry erre ezt Írja : „Adjatok szegénységi törvénye
ket az országnak.“ O’Connell a’ javító törvény javíttatását, válosz- 
tási jog * kiterjesztést, titkos szavazást, ’s a’ t. óhajt, ’s Cloncurry 
\iszhangja, csak ez egy szót mondja: „Vasutakat!“ —

O’Connell ismét uj politikai lakomára kapott meghívást az 
angol kézműves Egyesülettől, mit igen nyájas válaszirattal viszon- 
za, mellyben nyomadékosan a’ választásjog - kiterjesztés mellett
nyilatkozik. —

A’ Globe szerint Roebuck Alsó - Canadába utazott. E ’ túlzó 
radical férfi előbb politikai ügyvivője volt e’ tartom ánynak, ’s most 
bizonyosan hatalmasul segitendi a’ Papineau párt mozgalmit. L eg ú 
jabb canadai hírek bizonyosnak jelentik , hogy Felső - Canada szabad- 
elmü része kezet fogand az alsó - canadaiakkal. így többi közt már 
{Spar la helységben is népgyülés tarhatók, mellyben heves viták folytak 
a’ tartomány je  len állapot ja  ügyében. A’ toryk hangosan kürtölék a’gyű
lés előtt, m iszerintszétriasztani szándékjok a’reform ereket, mi okbul 
ezek mintegy 5 0  puskával jelentek m eg a’ gyüléstéren, mindent ké- 
szék elkövetni, ha szabadságuk gyakorlatában háborittatnának. A’ 
gyűlés nevezetesb határzati ezek: a) mostani szerkezetében tö r
vényhozó tanácsunk, csupán egy két férfitól kormányoztalván az , 
előkelő sérelem ; b) alsóházunk, mellynek többsége tisztviselőkből 
áll, kik politikai helyzetüket három évnél tovább tárták meg, mint
sem azt törvényink engedik, szinte sére lem ; c) sérelem  a’ nem 
felelős végrehajtó tanács, melly örök némaságot esküvék; d) S ir 
Francis Head (a’ kormányzó), állítólagos orvoslója számos sérelmink- 
nek , maga is egy nagy sérelem. Midőn tehát őszinte véleményün
ket szabadon kimondjuk, nem kell azt oda m agyarázni, mintha mi az 
angol alkotmány ellenségeivé nyilatkoznánk, ámbár annak csakugyan 
nem  vagyunk baráti, mit nyakunkra akartak to ln i; nem kell szélű
ben1, kürtölgetni, hogy mi gyűlöljük Angliávali kapcsolatunkat, noha 
utóbbi időkben elég fanyar gyümölcsöt term e az szám unkra; ’s nem 
kell hirteleneknek nyilatkoztatni bennünket szeretetrem éltó fiatal ki
rálynénk irán t, kit szívből szeretnénk tisztelni, csak ministerei 
igazságosak tudnának lenni. Azonban ünnepélyesen nyilványiljuk, 
miszerint elkerülhetlenül szükségesnek tartjuk hazánk jóléte ’s a’ 
közelégület viszszaáIlilására,hogy a’ törvényhozó tanács választás alá 
essék, a’ végrehajtó hatalom felelős legyen az ország színe elő tt, 
a’ kormányzó pedig becsületes igazságszerető férfi, ’s nem ollyan, 
mint Francis M ead, ki karjai közé veté magát azon pártnak, mel- 
lyetüldöznie kellett volna, ’s azáltal halálos ellensége lön a’ nagy 
néptömegnek. —  E gy másik végzés kivonata igy szól: „M íg fön- 
maradt szabadságinkért aggva tekintünk a’ britt m inisterek azon 
szándékára, mi szerint e’ tartományok i 7 9 I i k i  alkotmányát foly
vást sérteni tö rekszenek , ’s javalván és tisztelvén a’ testvér tarto
mány (Alsó - Canada) hazafiui tiszteletes elszántságát, ’s képviselőji 
szilárdságát, minden alkotmány os eszközt használni szándékunk elnyo
mó jinak kényczélzali megsemmitésire. —  Egy harmadik végzés fegy
verzett egyesületek létesítését határzá, erőt erővel visszatorlásra, 
ha a’ népet békés joggyakorlatiban háboritni m erészkednék a’ hata
lomgyakorló párt. Hasonló gyülekezeteket már több helyen is tár
tának 3 — 4  száz főnyi csoportok. Zászlóul egy belhoni gyárban 
készült puskát használtak, ’s valamennyi férfi Canadában gyártott 
kelmékből készült öltözetet viselt.

F I I A N C Z I A O R S Z Á G .
Múlt számunkban közlött Constantine bevételéhez pótlékul 

adjuke’ Toulonbuloct. 32rül érkezeit telegrafi sü rgöny t: „Constanti
ne, oct. 13ón: Vallée altábornok a’had-’s külügy m inistereihez. A ’há- 
romszínü zászló Constantine falain lobog. Hadsergünk oct. 6án ér
kezők a’ váras falai alá; az álgyutelepek lOén kezdőnek tüzelni, ’s 
I2én járható volt a’ rézs. Sergünk ma reggel legnagyobb vitéz
séggel fogott a’ megrohanáshoz ’s teljes süker jutalmazó fáradozásig 
Az ellenség szilárd elszántsággal küzde; harczosink azonban végre 
csakugyan minden ellenállás daczára győztek. A ’ király ’s hadsereg 
súlyos veszteséget szenvede. Damrémonl tábornok, épen midőn a’ 
rézstelepbe lépett, egy álgyugolyó által halálra sebesitteték. Utána 
én vevőin át a’ parancsnokságot. —  Slrassburgba este érkezők e’ sü r
gönye , ’s azonnal fölolvastaték a’ színházban.

A’ franczia lapok telvék Constantine bevétele részletes kö
rülményivel; mellyek azonban annyira ellenkezők egymással, hogy 
alig szemelhetni ki némi valószínűséggel az igazat belőlük. Annyi 
bizonyosnak látszik, hogy az ostromnál összesen 3 0 0  franczia esett 
e l, 6 0 0  pedig m egsebesült; ezek közt 529 tiszt. Dainrémont tábor
noknak fejét szakitá le egy  álgyugolyó ’s a’ közelében állott segé
det egészen elárasztó vérrel. Az arábok nem gyújtók föl a’ varast, 
mint korábbi hírek említők, ’s igy néhány hetet nyagalomban töll- 
hetendnek el falai közt a’ francziák. Parisban örömlövések tudaták 
Constantine bevételét ’s a’ kormány fényes „Téged Isten dicsövünk
kel“ dicsőítő a’ franczia fegyverek ez újabb diadalát; mit Párisban
a’ párisi érsek tartott. A’ jour. de Paris következő vázlatát közli Pam- 
rémont tábornok katonai pályájának : Neveltetését katonaiskolában 
nyeré ’s Napoleon valamennyi harcziban jelen  vala mint altiszt, mig

végre 181 íben  Mormont tábornagy segéde lön, ’s igy egyike volt 
azon tiszteknek, kik a’ chevilly i szerződést aláírták. A restauráló, 
idejében ezredes volt, ’s 1 83PI>an Rourmont tábornok parancs! alatt 
e e> zászlóaljat vezérle az algieri hadszállitványnál. Utóbb a' $ik 
katona - osztály parancsnokságát nyeré meg Francziftországban, szi
lárdság ’s mérséklet tünteté ki nyilványos pályáját. 1836ban Algier 
kormányzójává neveztetvén, példás magaviseletéhez mindig híi m a
radt, elannyirn, hogy nemcsak harcztársai, hanem más polgári tiszt
viselők is sokáig gyászolandják kora kimnltát. Összesen 33  é\ ig 
szo lgált, halálakor 54 évű volt csak, noha fáradságos élte már rég 
hófehérré változtató haját. —

Achmet bey a’ M oniteur Algérien szerint következő neve
zetes körlevelet bocsátott az arób törzsökökhez: A’ francziák már 
három év óta tartják elfoglalva Rónát, hol csak tűrtük őket. (Itt 
számtalan szidalom következik Jussnf ellen.) Az Isten ez ellensége 
múlt évben Sta - al - Mansuraba jö tt, szép városunkat elpusztítandó; 
de én miként timagatok is tudjátok, visszavonulásra kényszerítem 
őt. A’ francziák legközelebb hajlottak ugyan békekötésre, mit én 
is forrón óhajtók a’ haza’s mindny ájunk java tekintetéből, de foltéleik 
szigorúsága fölötte nyomasziók az igazhitüek részire elannyira ; hogy 
azokat elfogadni teljes leh e tlen , miként azt timagatok is tudni fog
játok. ü k  ugyanis 3 — 4 ezer főnyi őrséget kívánlak hagyhatni Ca- 
saubában , Ma-el- Mansuraban ’s Coudiab libán fellegvárakat építhet
ni , esztendőnkénli adófizetést az algieri basának, azon hét évi tarto
zással együ tt, mit Algier bírása óta követelnek rajiunk , ’s végre 
szabad választás szerint 5 0 0  fiatal lyány kát kívánlak tőlünk elhurczol- 
ni. Gyermekim! ha e ’ föltéteket elfogadjátok, tudassátok velem szán
dék o k a t, s’ majd fiammal ’s lyányommal lóra ülök ’s a’ sivatagok 
hom oktengerébe tem etkezem, lía  pedig jó muselmanok vagytok, 
kik gyerm ekiket nfcm adják a’ hitetlenek hatalm ába, jójetek mind
nyájan hozzám, ’s védni fogjuk h azán k at’s prófétánk törvényit, vagy 
együtt meghalni szabadságunkért.“ —• Oran tartományban nevezetes 
elidegenitésrül beszélnek, mit egy franczia lap igy ad elő : „Huge- 
aud tábornok szoros fogságra vitelé Prossard tóbbornokot, ki a’ 
mostaganemi vásáron 14 0 0  darab ökröt vásárolván 100 kilogram 
m ét 150 frankon számita be , holott csak 5 0 — 53 frankot fizele az 
em líte ttterhért. Ezenkül még azt is hirlelék Oranban, hogy Bros- 
sard e’ vórast Abd-el-Kader kezeibe szándékozók játszani, mit azon
ban többen henyélők koholmányának kívánják tekintetni.

A’ M oniteur oct. 36iki száma a’ hadminister ajánlatára tö r
tént kineveztetését közli Vallée altábornoknak ideigleni fökormány- 
zővá a’ franczia éjszakafrikai birtokban. —  Újabb tudósítások sze
rint Constantine bevételinél 10 ezer a rab ’s 6 ezer franczia vesz
té életét; mii azonban több franczia lap nagyításnak állít. A’ kor
mány m egtartani szándékozik Constantinet, ’s tervet terjeszteni a’ 
kamrák ebbe azon rész tökéletes elfoglal tatására, mi nagy izgást okoz 
a’ franczia külön színű lapokban. —  W ürtem berg .Sándor hg 
fiatal nőstül oct. 34én I rianonbul elutazott Németországba. A’király 
’s királyné 3 0 0 e z e r  franknyi értékű gyémánttal ajándékozók m eg 
Mária hgasszonyt; nagynénje, Adelaide hgasszony pedig lÜOe- 
zer frankot rendelt neki évdijul.

A’ válosztási központi biztosság az egész ellenzés nevében, 
ministerjelöltjének nyilványitá Odilon Barrot u ra t, mit még a’ minis- 
téri M essager is kénytelen tűrni, sőt pártolni is, mivel különben 
elveszilné olvasóit, kik többnyire az ellenzéshez tartoznak.

A’ M oniteur kir. rendeletel közöl, melly váltóinvalal-nyilás- 
ra hatalmazza föl a’ bankot st. Quentinben. —  S alv an d y ,a’ nyihá- 
nyos oktatás-m inisler,következő levelet intéze a’dünkircheni alispán
hoz: „E zer köszönet Önnek azon hírért, hogy a’ berguesi követ- 
válosztásnál tekintet vala nevem re. Kötelességem  mindazállal tu
datni Önnel, m iszerint Lamartine urrali viszonyim teljességgel nem 
engedik azon jelöltséget elfogadnom. A’ nyilványos oktatás mini
stere  nem léphet föl hazája mostan élő költőinek egyik leghires- 
bike ellen. Fogadja Ön, Salvandy.“ —  F. hó íjé tü l fogvást 
„C ourrier de Bordeaux“ czimmel uj lap indul m eg iíordeauxban ; 
fő szerkesztőjéül Fonfréde Henriket nevezik. —  Még alkalmasint 
emlékezni fognak Olvasóink azon összeesküvésre, melly a’ városház 
term eiben Orleans hg házassági ünneplésbe adott fényes tánezvi- 
galomkor vala kitörendő. Három gyógyászat-tanulót ’s egy volt 
katonát foglak el most nem rég, mint fő czinkosakat, kikel a’ S za j
na m egyei itélőszék ebbe szándék állítani. A’ törvénykezés oct. 
27én  fogott eziránt megnyittatni. —  A’ 4 0  frankos lapok, m ellyek 
közludomás szerint olly tetem es kárt okozónak a’ szabadelm üsaj
tónak, olvasóhiány miatt már hanyatlani kezdenek; egyik közülük 
már 6 0  frankra em elé az előfizetést ’s ha a’ kormány még jobban 
meg nem  fogja fölsegélésükre erszényét nyitni, nem sokára megkon- 
duland számukra a’ sírharang.

A ’ válosztások uj iparűzésre ny itottak u ta t; itt azonban nem  a’ 
politikai hitvallásokat értjük , mik már néhány könyvmühely - tu- 
lajdonostjócskánm eggazdagitának’s csupa Washingtonokkal biztatják 
a’ jövő kam rát, hanem az iparűzés egy alsóbb lépcsőjét. fc.gy 
becsületes fűszerárus boltjába ugyanis nem  régen egy jó illatú, 
fekete öltözetű pápaszemes ur egész Hiedelemmel lépvén, je
len té: „Ön m egbocsát, hogy tisztes foglalatosságát pillanatig lei
ben szakasztom; én követségi jelölt vagyok On kerületéből- ’s 
hitvallásomat jövők köziem Önnel. E zt mondván, csinos nyom ta
tású beszédet nyomott a’ jó polgár markába, ki azonnal süv eg eb e  
családszobájába vezető az érdem es jelöltet ’s ott legjobb helyre ül
tető. Az idegen ur igen nyájas és finom nevelte testi. Mindenek elölt
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k éri» ’ fű sz e re z i, olvasná el egészen hitvallását, egyébiránt magát
folyvást a’ k eresk ed és’s műszorgalom nagy pártolójának ’s tisztelő
iének nyilatkoztatván. Mig a’ választó polgár o lvas, nagy léptekkel 
méri a’ jó reménységü jelö lt, ’s végre bók- özön közt azon remény- 
kifejezéssel távozik, hogy a’ böcsületes polgár szózatára biztosan 
számolhatni vél. Néhány perez múlva óráját kérésé a’ választó ; de 
nem csekély boszusággal tapaszlalá, hogy az érdem es jelölt ur azt 
már magának megválosztá. Tehát ügyes csenész ’s börtön - jelölt 
volt az érdemes szózathajhászo ur.

A’ franczia lapok foly vásttelvék részletes adatokkalConstantine be
vételéről , ’s a’ franczia sergek ’s A emours hg vitézségiröl, ’s most 
már arról is kezdnek vitatkozni: valljon megtartsa é • ’ kormány 
az elfoglalt erősséget birtokul? —

A’ Temps szerint már parancsot boesáta ki a’ kormány Con
stantine megtartatása iránt Francziaország szám ára, ’s a’ legköze
lebb összegyűlendő kamrák elibe törvényjavaslatot szándékozik 
eziránt terjeszteni.

A’ tudományok párisi akadémiája sept. 2őki gyűlésében, Val- 
peau úr, seborvos a’ Charitében, egy értekezést olvasott fel a’ léb- 
csont-törések gyógyithatásáról, melly szerint sikerült a’ tört lábat úgy 
kötni be, ’s annak darabjait olly erősen tartani meg helyükön, hogy 
a’ beteg a’ törés után másod, vagy legföljebb harmadnapra veszély 
nélkül fö lkelhet’« járhat. E ’ találmányt a’ hires Larreynek Napoleon 
hadserge fősebészének köszönhetni, mit Sentin úr tökéletesített az 
által, hogy azon végre használandó mész és tojásfehér-vegyiilet he
lyett, egyszerűbbleg keményítőt (amylont) alkalmaz; a’ Charité'seb
orvosa Valpeau úr pedig azt még egyszerűbbé alakítá. 0  az akadémia 
sept. 28ki gyűlésének négy beteget mutata be, kik közül egy még 
úgyszólván gyerm ekkorú, a’ másik 6 0  éves. Amaz csak három 
nap előtt törte el a’ lábát, 27dikén kötötték először be ’s már 28di- 
kán a’ Charit étól az intézetbe el bírt maga lábán menni. A’ 6 0  éves 
lábát három hétig kötözték, mi a’ 6 0  évhez kis idő. A’ találmány, 
mostani egyszerűsítése szerint, csak kötelékekbül áll, mellyek ke- 
niényitő (amylon) által összeeny veztetvén ,a’ tört tagra gondosan te- 
kertetnek. —

A M E R I K A .
A’ Times szerint nevezetes változás fog történni a’ híres 

Fernandez szigettel, mit bizonyos éjszakamerikai polgár sok eszten
dőre vett haszonbérbe a’ chilii kormánytól. E ’ sziget előbb szállitó- 
helye volt az elitéit gonoztevőknek , de részint az oda szállittatási 
költség, részint a’ gonosztevők nagy száma miatt, a’ végre nem akar
ván használni a’ korm ány, haszonbérbe ad ta ,’s a’ haszonbérlő mint
egy 200  családot szándékozik a’ sandwichi szigetekből oda tele- 
pítni. Egyébiránt magasb terve van, m in ta’ csupa gyarmatitás, t. i. 
helyrehozni a’ kikötőt, ’s olly intézvényeket alapítni, mellyek a’ czet- 
halászokat e’ szigethez csalják. A’ szigetnek jó földje, egészséges 
levegője van , bő becses fanem ekben; ’s igy ha e’ terv sükerülend, 
hasznot fog hajtani az egész éjszakamerikai kereskedésnek, f  igyel
met érdemel egy másik hasonlag nagyba vágó terv, hogy t. i. a’ b alk- 
land-szigeteket kereskedési, halászati’s földművelői középpontá ala 
kiísák. E ’ gondolat néhány angol fejében villant f e l ’s ha létesittetik, 
az Afrika déli csúcsa körül hajózóknak nagy könnyebbségükre szol- 
gáland, m ert ezek az emlitett szigeteknél kötnek ki, m ennyire a’ 
hely mostani állapotja engedi, viz ’s eleség-szerzés végett. Azon 
szigeteket tengeri rakhelynek igen jól használhatni, minek nagy szük
ségét szerfölött érzik az angol kereskedők , mivel sem a’ csendes 
sem az atlanti tengeren , a’ jóremény-foktul 3 ezer angol mérföldre 
hasonlót nem találhatni. Középpontjává szándékoznak azon szigete
ket az australiai, délamerikai ’s van-diemensföldi kereskedésnek ala- 
kítni, sőt úgy gondolkodnak, hogy onnan idővel lisztet is lehetne szál
lítani Déliamerikába , ’s igy az éjszakamérikaiakat a’ kereskedés e* 
fontos ágáiul elzárni. Az is ügyeim et érdemlő , hogy az ott próbá
ra term esztett gyapjú két annyi áron költ Liverpoolban, mint a* 

buenos-ayresi. —-
O R O S Z O R Z S Á G .

Bizonyos angolnak sükerült Bell ur ism éretes sorsának da
czára is benyomulni a’ cserkeszek közé, honnan tudósítja a’ Times 
angol lapot: milly örömmel ’s lelkesüléssel fogadtaték mindenütt a’ 
cserkeszektü l, mint a’ kik nem állván ellen a’ Vixen hajóval történt 
szerencsétlenség, reményüket ’s bizodalmukat Angliába vetik. Jgen 
roszul esett nekik a’ válasz, mit Weljaminon orosz tábornagytól 
kaptak azon békepontokra, mellyeket, mint magok állítják, Anglia 
tanácsából terjesztenek az orosz kormány elébe. „N ektek , mond 
többek között a’ válasz, nincs fejdelmetek a’ caspiumi tengertől szú - 
te Anapaig. Berontottatok birtokinkba, ott foglaltatok ; takarodjatok 
vissza, ’s azt ismerjétek fejdelemnek, kit Russzia kinevezend. Ha 
viszonyitokat Angliával, Francziaországgal, ’s egyéb európai hatal
massággal félbenszakasztjátok, ’s a’ czár hű alattvalóji akartok lenni, 
maradhattok békében. Az angolok habár jó kézművesek is, de a’ ha
talom Ilussziánál van. Ha békét akartok, ne feledjétek , hogy csak 
két hatalmasság van: isten az égben, és a’ czár a’ földön. Ki kell 
minden szökevényt ’s fogolyt adnotok , ’s ha mi helytartót rende
lünk, annak engedelmeskednetek. Jól fogadjátok a’ meglátogatandó 
oroszokat, ’s lássátok el minden szükségessel. E ngedjetek; külön
ben el fog országtok foglaltatni.“ Mire a’ cserkeszek azt nyilalkoz- 
taták : hogy mind az t, mi nekik íratott, igen jól érte tték ; tiz évóta 
hadakoznak az oroszokkal, ’s tudja egész világ, m ennyire nincs ba

rátság] a’ két fél között, most az angol király parancsábul válaszolnak, 
mint a’ kinek ótalma alá vonultak. „E nnek parancsa szerint a’ leg
szívesebben fogadjuk a’ partinkhoz jövő kereskedőket, ’s e’ végre 
kívánjuk , hagyjátok el váraitokat, m ellyeket a’ mi birtokunkban épí
tettetek. Kis nép vagyunk m i : de azért Allah (Isten) és A n
glia ségitségivel ellenállhatunk. Ha válaszolni akartok, kérdjétek 
m eg Angliát, kinek ótalma alatt vagyunk; ha pedig ezt nem akar
já tok , ne írjatok, támadjatok meg.

A’ sz. pétervári német hírlapban következőt olvashatni; „ ö c t , 
sője óta Brockhausnál egy politikai lap jelen m eg, illy czim alatt:“ 
„lipcsei közönséges hírlap“ Noha olly hírlaptól, melly a’német könyv 
kereskedés középpontján ’s olly könyvnyomónál jelenik m eg , ki 
terjedelm es foglalkozási által egész Európával kapcsolatban á ll, 
méltán várhattunk annyit, mennyit a’ sokat Ígérő értesítés , előre 
kürtő it, nem hagyhatjuk mindazáltal észrevétel nélkül, hogy azon 
lap Oroszországra nézve igen szerencsétlenül lépe föl. Azt Íratja 
ugyanis magának Varsóbul, mit a’ szerkesztő kinyomatott, hogy 
Speransky hg orosz igazsági - m inister, sietve készítteti, á  tarto
m ányitörvényeket Russzia egyes részei számára,“ Ugyan mit biz
hatni olly levelezőben , ki még azt sem  tudja , hogy valóságos ta
nácsos 8peransky sem  nem hg sem igazsági - m inister ? E’ szeren
csétlen kezdet felindithatná a’ szerkesztő urat vigyázóbbnak lenni le- 
velezőji m egválasztásában, nehogy uj lapja, csupán a’ már külön
ben is sokra ment külföldi levelek számát szaporítsa, melly leve
lekben mindaz, mi Oroszországról írva van, vagy rósz akaratra vagy 
az ottani viszonyok nem ismerésire mutat. Egyébiránt, szabad kér
dezn i: valljon Lipcsében, melly a’ könyvkereskedés középpontja, 
nincs é csak egy példánya is illy czimű könyvnek: „Kuszzia status
kézikönyve (Szent Pétervár 1 8 3 5 )“ mellyből a’ szerkesztőség m eg
tudhatta volna egy olly nagy fontosságú férfiú helyzetét, mint titkos 
tanácsos Speranskky úr.

O L A S Z O R S Z Á G .
Messinaban kiütött a’ görcsmirigy. A’ rémülés nagy, ám

bár a’ lakosokat remény táplálja, hogy a’ már kevésbbé forró napokban 
annyira nem fog dühöngni.

N É M E T O R S Z Á G .
Hannoverai oct. 24kén költ levél szerint nem kétkednek töb

bé, hogy az 1 8 i9 k i  RRdek fognak, az 1835dikiek teljes elmellőz- 
tetésükkel összehivatni; a’ legfőbb határozat ez iránt rövid időn 
közre fog tétetni.

Haagai tudósítások szerint, ünnepélyes eltakarittatása a’ ki
rálynénak oct. 26kán délelőtti 1 0  órakor fog ott kezdődni. Azon i- 
dótül fogva, midőn a’ haagai kir. palotábul kivitetik a’ test, mindad
dig, miga’ delfti sírboltba le nem tétetik, minden perez alatt egy álgyu 
durrantatik el. Reggeli 9 órátul a’ teljes eltakarittatásig, zúgni fog
nak a’ haagai ’s delfti harangok. Illy ünnep egész komolysággal tar- 
ta tik , ’s nagy érdekű Hollandiában.

Berlinből oct. t 9ről ezt Írják: Némelly Odessábol visszatért 
haditisztek Varsón keresztül intézvén utjokat, részvéttel láták a’szem 
lét, mit a’ helytartó hg Paskevitsch a’ főváros körül táborzó sergek 
fölött tartott; de még inkább magokra vonák figyelmüket a’ Len
gyelországban m ást emelkedő erős várak, álgyútelepek ’s egyéb 
épületek. —

Hannoverai újabb levelek csakugyan megvalósultnak állítják, 
hogy Pert*  úr m egszűnt a’ hannoverai hírlap szerkesztője lenni.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A’ M. Chronicle konstantinápolyi levelezője sept. 3ökárul 

írja, hogy ott a’ Tunis miatti viszonyok a’ franczia kormány ’s tö
rök udvar között borongani kezdenek ’s a’ kapudán basa m egtu
dakozta volna a’ maltai korm ányzót: mellyik részhez csatlakoznék 
az angol hajóhad, ha ó szükségesnek látná a’ Tunist fenyegetóhá- 
borúba avatkozni? Mint a’hír szárnyal, Candiában kitört az elfojtvatar- 
tott nyugtalanság; e’ hirt erősitni látszanak, a’ Candiában levő an
gol consultoi Ponsonby lordhoz Stambulba sietve küldött levelek, 
noha egy sept. 12kén költ candiai levél semmi ollyast nem említ.

Konstantinápolyi levelek szerint Ponsonby lord és Akif efen- 
di igen jó egyetértésben vannak. Most kevés akadálylyal eszközöl
hető vala angol tiszteknek török szolgálatba léphetésök, mi miatt előbb 
sokat de hiában alkudoztak. — A’ török hadierőt mindinkább gyara
pítják, ’s könnyen m egtörténhetik, hogy ha a’ késő őszi idő enge
dendőuj hadihajók vitorlázandnak a’ földközi ten g erre , mindazáltal 
nem a’ kapudán basa vezérlése alatt. Itt az a’ hiedelem, hogy a’ 
tunisi uj b e j  nem fog ellenkezni Francziaországgal, ’» a vele kö
tött egyezési pontokat épségben tartandja.

G A B O N  A Á R :  nov. 7 tiikén: Tiszta búza 73 1 / S  — 63 l / 3  — »7 l/S - Kétsze
res 49 1 /3 -  Hoz« 37 l / 3  -  36- Árpa 25 l / S  -  24 -  22- Zab 19 l /3  -  

__ 17 l /S -  Kukoricza 30 2/3 — 29 i / 3  — 26 2 /3 -

P É F J Z K K L K T :  Béca, nov. Skéi. stat. köt. 5 pCtes 105 5 /16; 4  pCtes 100 
5 /3 2 ;  3 pCtes 78 l / 2  Bécsi bankókötel 2 i / 2  pCtes 66 5/8 ; m. udv. kam. 
3 pCtes köt. 68 l / 2 ;  Bankrészvény darabja 1398 P- á>r.
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F O G L A L A T :  Magyarország (kinevezések; a’ nagyváradi m. jogtanitószékért pályavivás; cmiékoztotés a’ m. nyugpénz Intézet tagjaihoz; kemenesali hírek: szü
r e t, sági é g és , ezeii Casino, ’s a’ t . ; Keresztury István f ;  hangász*egyesületi tudósítás; igazítás.) Spanyolország (a’ trónkövetelő visszatér Navnrraba, ’s 
a’ t.) Anglia (ismétlendú indítványok azuj parliamentben; lapviták Constantine bevételéiül; a’ city készületei Vie oria királyné fogadtatására; a» kir. ménes ár
verése, ’s a ’ t.) Francziaország) Lafiitte nyilatkozványa a’ „Sajtó“  rágalmira, ’s polit. hitvallása; a’ király elleni inerényért bebörönzöttck fölmentve hi
vatalos hírek Constantine bevctelérül; ’s a’ t.) Németalföld (vélemények a’ hollandi trónbeszédrttl; *s a’ t .)  Gör igj- Német-Törökország. Elegyhú. Gabonaár.

Fénzkclct. Dunavizállás. x

m a g y a k o r s z á g .
Ő cs. ap. fölsége Röm er Ferencz b. egri kanonokot a '7 sze- 

inélyű táblához, közbrióvá, Zichy Ferencz 't kanczell. t. titoknokot 
periig kir. tan. ranggal a’ fiumei kormányszéknél első ülnökké ’s Fiu
me és Ruccari sz. tengeri városok alkapitányává nevezni méltóztatott.

A’ nváradi kir. akadémiában Miklosicza Antal nyugalmazta- 
tása állal m egürült magyar polg. törvény tanítói székre a’ pesti kir. 
tud. egyetem nél tartandó pályavivás jövő 1838 ikév i martz. lT ikére 
tűzete tt. —  K eresztury íVlátyás tbiró, hites ügyvéd ’s akadémiai 
m agyar polg. jogtanitó Kassán múlt oct. 20án  élte 8 8 ik évében elhunyt«

E m l é k e z t e t é s  a’ legfels. helybenhagyást nyert m a g y a r  
N y  u g p é n z - I n t é z  e t  t a g j a i h o z .  ' iután a’ f. é. jan. 8 án elfo
gadott,’s utóbb hazai lapjainkban valamennyi intézet - tagnak tudomá
sul adott változtatásit a’ legfels. helybenhagyást nyert magyar Nyug
pénz-In tézet előbb fenállott alapszabályinak, ’s utóbb jul. i 6 án 
kihirdetett megmásittatását a’ nyugpénzi járandóság lépcsőzetének, 
már ő cs. kir. ap. fölsége helybenhagyását is n iegnyerék , ’s azok 
következtében ; a) a’ belizetendő tőketartozást, ha nem épen eg y 
sze rre , de legfölebb két év lefolyása a la tt, f. é. jul. Íjétül 188í)ik 
évi jun. végéig , négy félévi részletben kiki annál bizonyosabban le
tenni tartozik az intézeti pénztárba, mivel azok, k ik é ’ kitűzött h a 
táridőben azt lefizetni elmulasztanák, minden m ár befizetett metiy- 
nyiség elvesztése m ellett, az Intézetből kizárottaknak fognak tekin
tetni , ’s ezenkül csak özvegyek ’s árvák részesülendhetnek nyug- 
pénzben az intézeti tőke kamalibul, kiknek férjeik , vagy illetőleg 
atyjaik még éltükben leíizelék egész tőke-tartozásukat; továbbá, 
b) azon tagok , kik 50ik évük után 10  évvel fiatalabb ném berrel lép
nek házasságra, bizonyos, szinte az em lített határidőben lefizeten
dő házassági járadékot kötelesek letenni, ’s nőjeik születési ’s es- 
ketési hiteles bizonyitványit 6  hét alatt beküldeni, mivel ellenkező 
esetben özvegyeik nyugpénzre teljességgel nem számolhatnak : ezen
nel minden illető intézeti tag fölszólittaii , tartozó tőkejárandósága 
vagy azonnali lefizetésire , mi által a’ terhes kamatfizetés is azonnal 
m egszűnnék, vagy pedig az említett kétévi határidőben félévi ré sz 
letekben annak le té te lé re , valamint szinte a’ nő szü le té si’s esketési 
bizonyítványának elő terjesztésire, ha ki netalán 5(fik éve után há
zasodott volna m e g ; egyébiránt az uj alapszabályokat magukban 
foglaló könyvecskékért ’s az újólag kiadandó beiratási biztosításért az 
Intézet küldöttségéhez Írásban szükség folyamodni , ’s azon alkalom 
mai egyszersmind kiki fölszólittatik , hogy keresztségi ’s veze
téknevét, rangját, hivatalát, lakását’s annak m egyéjét vagy kerüle
té t, valamint szinte az utolsó posta-állomást is , m ellyrül leveleit 
kapja, világosan följegyezve benyújtani el ne mulassza. A’ szabály - 
könyvecskeért uj tagok 5 , régiek pedig csak 4  váltó forintot
fizetnek.

K e ni e n e s a 1 j a , nov. 2ikán. Vidékünkön leginkább múlt hé. 
len ment végbe a’ szüret, melly sem m ennyiségre sem jóságra néz
ve nem felelt m eg óhajtásunk ’s reményünknek. Az utolsó pár hét 
kellemes őszi napjai azonban m égis tetem esen megpuhiták sőt érle- 
lék szőlőgerezdinket, mellyek m ár hellyelközzel rothadozni is kezd
tek , nem ugyan a’ túlérettség miatt, hanem m ert a’ gazdag versző- 
jü  ’s levelű, mezei munkánk sürgetősége miatt kellően kötözletni 
elmulasztott, tőkék között nem járhatá m eg eléggé a’ szellő. Bala
ton mellékéről és Somogybul már is élénken hordják az ujdon elszürt 
levet ausztriai és stájer szomszédink. Ez arra látszik mutatni, hogy 
az idei term és jósága és kelendősége iránt itt legalább nem kell tel
jességgel csüggednünk. Mezeinket lassudan zöld szőnyeg kezdi tar- 
kázni, ’s méltán gyönyörködhetünk vetésinkben, mellyek a’ tegnapra 
viradatkori lanyha eső után kétszeresen gyarapulandnak. A’ m arha
dög majd egészen m egszűnt, ’s legközelebbi közgyűlésünk hihető
leg m eg fogja szüntetni ama’ zárvonalokat, mellyek a’ veszély te r
jedésinek meggátlása tekintetébül egy idő óta fönállottak. Múlt hó
nap folytában a’ tűzveszély is meglátogatott bennünket, és Ságon 
két házat, Martonfán egy juhászlakot ’s Magasiban öt házat hamvasz
ta el. Czeli casinónk jó sükerrel fönáll ’s több évre biztosítva van 
szinte reményen fölül megszaporodott tagjainak kötelezőleg m egaján
lott segedelm ezési által. Valóban örvendetes látni, mint halad előbb
re e’ földjére nézve áldott vidék a’ szellemi művelődésben is, mi kü
lönösen az által eszközöltetik, hogy a’ casino költségein m egszerzett 
munkák ’s folyóiratok nem csak az erre  szánt helyen ’s terem ben ol
vashatók, hanem az illető tagok távolabb lakhelyeire is kikölcsönöz
hetek, hol azután ezek családja ’s baráti is részesülhetnek az olvasás 
s z ív - ’s elmeképező örömeiben.

A’ p e s t b u d a i  h a n g á s z -  e g y e s ü l e t  f. e. oct. 22ki köz
gyűlésében az egyesület elnökévé m. tolnai gróf Festetics L eo , a’ 
kisdedóvó intézeteket Magyarországban terjesztő egyesület elnöke, 
azután több tiszteleti tagon kívül a’ nagytanács 40 tag ja ; oct. 29kén 
pedig a’ nagytanács ’s illetőleg kormányzó biztosság ülésében az u- 
tóbbi biztosságnak 12, tagja, ebből alelnökké Lindenaui T rex ler An
tal , cs. k. fő harminczados Budán; egyesületi titoknokká h. ügyvéd 
Róthkrepf Gábor; pénztárnokká F etter János polg. kereskedő Pesten ;

végre nov. őkén a’ különös biztosságok választattak. Ez által újólag 
szerkezteivé m ár most az egyesület a’ megkivántató rendeletekkel 
foglalkozik, hegy mind az évenkénti részvényíizetéseket m egkez
desse , mind e ’ hangászati évben első műelőadását minélelőbb léte
síthesse. Az uj bérlet megnyitása felől Budapest rokon városok tisz
telt hangászatkedvelői ’s műpártfogóji legközelebb értesiltetni fognak. 
A’ kormányzó biztosság nov. 8kán tartatott üléséből Róthkrepf Gábor 
egyesületi titoknok.

I g a z í t á s .  Sfióik számú Jelenkorunk szerint, Esztergom vidéki levelezőnk, 
múltkor úgy vala értesítve, mintha Kebelkúton néhány gazda 183-tkinél nagyobb ter
méssel áldatoll volna meg. Mit, hitelesebben tudósillalván így kivan módosíttatni : 
Kebelkúton néhány gazda i 834kinél bővebb terméssel bíztatta ugyan magát, do azért 
csak keveset szűrt. Sokszor nagyobb a* remény mint a’ valóság!

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ trónkövetelőnek Navarra ba visszatértéről keringett hi 

rek  a’ journ. des Débats szerint csakugyan valósulnak. I). Carlos 
mintegy G ezer harczossal m ent át az Ebron ’s oct. Jóikén Estel- 
laban volt. Több nap óta folyvást csak ezt tö rekvőnekrejtengetni 
gyors mozdulatikkal a’ carlosi sergek  az ó-castiliai hegységben , ’s 
csupán ez okbul m utatkoztak annyiszor különböző helyeken. Sokan 
ez álmozgalmakbul azt is következtetők , hogy a’ trónkövetelő is
m ét Madridra szándékozik vezérleni s e rg e i t , vagy legalább téli ta
nya-szerzésre Uj-Castilia kiméltebb tartom ányiba, mivel a’ hegy
ségben sehogy sem  tarthata föl tovább m agát; ’s ime m ost e ’ had
sereg  három csapatra oszolván , egyik Espartero ’s Lorenzo ellen 
vala munkálandó, másik Ebro felé fordulandó, 8 dik pedig M onteneg
rón át Arragoniába nyomult. A Huerta del Boy melletti csatát csak 
azért küzdők a’ earlosiak, hogy ez által a’ királyné tábornokit feltar
tóztatván, a’ trónkövetelő bántatlanul surranhasson át Navarraba. 
E spartero  gyaníta ugyan Carlos e’ tervéről valam it, ’s azért oct. 
16án Salas de los lnfantesig nyomult Lorenzo tábornokkal; de a’ 
kétszeres carlosi hadfordulattól elámittatván egész napot tölle mun- 
kátlanul Salasban körülm ényesb hírekre várakozva, ’s csak lS á n  
indult m eg Soria felé, tehát épen ellenkező irányban a’ trónkövete
lővel , Zariateguy üldöztetését pedig Lorenzo tábornokra bizá, mi
vel azt h ivő , hogy Zariateguy Navarra, Carlos pedig Arragonia fe
lé fut; ’s csupán e’ körülménynek köszönhetik szerencsés m egszaba
dulásukat a’ lázadók. Egyébiránt ezek most csak egy osztály kato
naságot hagyának a’ Soria ’s Burgos közti hegységben a’ parasztok 
közt zendülési szellem -terjesztésre; egyéb csapatik pedig a’navar- 
rai ’s arragoni tartományokban keresnek m enedéket ’s kenyeret, 
mit Ebro folyamon innen már sehol sem  lelhettek föl. E ’ vélemé
nyeket Espartero  következő hivatalos jelentésiből m eríti a’jour. des 
D ébats: „Főtáborszállás Ontoria del Pinarban, oct. 1 8án : A ’ H uer
ta del Bey melletti fényes győzelem  u tán , Ontoria felé irányzott 
mozdulatommal Zariateguy csapatja egyesülhetését a’ trónkövete
lőével szerencsésen m eggátlám , ’s Zariateguy megtudván a’ csata 
k im entét, Quitanar felé futásnak e red t; mivel pedig vélem, hogy 
öszszeszedett futó katonáival mégis egyesülésre törekszik a’ trónkö
vetelővel, Salas de los Infantes felé nyom ultam , e’ szándékát e rő 
szakosan gatlandó , Lorenzo tábornok pedig Barbadilloba sietett e’ 
tervem et onnan előmozdítandó. Tegnap nyugtán m aradtunk , ’s biz
tosi) hireket vártunk az ellenség inozgalmirul melly, is, látván hogy 
összeköttetését meggátolni szándékunk, ellenkező irányban folyta- 
tá futását, minek következtében Lorenzo osztályának azonnal paran
csot adék Zariateguy üldözésire, magain pedig Soria felé indultam 
a’ trónkövetelő után,  hogy sergei rém ületét használva, végre tönk
re  tehessen) ő t.“ —  E’ szerint tehát a’ Duero ’s Ebro közti vidék 
csak 1 4  napig szolgált csata-szinhelyül, ’s a’ Huerta del Bey m el
letti harcz ismét uj irányt adott az egész polgárháborúnak. Ugyan
azon nap Peraltabul is kitakarodtak a’ earlosiak, ’s jelenleg egész 
erejüket ismét Lodosa elfoglalására készülnek fordítani. Némellyek 
a’ trónkövetelő gyöngélkedő egészséginek akarják tulajdonítni s e r
gei e’ csoportos balesetit; m inek azonban nein igen adhatni nagy 
fontosságot, m ert újabb hírek egészen hallgatnak változó egészségi 
állapotjárul, mit bizonyosan nein cselekednének , ha élete veszély
ben forgana. -— A’ franczia segédcsapat maradványi már nagy ru
szint visszatértek hazájokba. O’Donnell oct. íáOán ismét hajóra szállt 
két zászlóaljjal, ’s a’ guipuzcoai vidéke névszerint Motricot szándé
kozik megtámodni. —  Bedousba legközelebb 1 0  fő -’s £ 0  altiszt 
érkezők az idegen segédcsapatbul, koldulva ’s éhségtől félholtan 
vánszorgva. Vallomásuk szerint engedelem  nélkül hagyák el Spa
nyolországot , hol éhség ’s hideg miatt meg kellett volna halniok. 
Bedous község mindent elkövete a’ szerencsétlenek barátságos e l
fogadtatásukra. Az egész szép idegen csapatbul jelen leg  még 4 0 0  em 
ber küzd éhenhalással Spanyolországban. —  E gy bayonnei lap in
tésül figyelmezteti a’ franczia korm ányt, hogy Anglia erős felleg
várat épit P u y o ’s a tenger közt a’ san sebastiani vonalon aztmagá*



A’ királyné azon szép kivánatot nyilványitá, hogy a* gufi& 
halli ünnepi lakomán minden angol hölgy az országban gyártott ’s 
készült öltözetben diszeskedjék. Guildhallban egyszerre 7 ezer ven1 
dég nyerhet kényelmes alkalmaztatást. A’ lakoma ezúttal rendkívül 
fényes leérni’ mivel , már 7 0  év óta nem jelent meg király szem é
lyesen London várasa e’ fontos ünnepén. IV György alatt 2 5  ezer 
font sterlingbe került a’ lakoma, noha akkor mindent legnagyobb 
takarékossággal intéztek e l ; mit várhatni tehát most, midőn a’ vá- 
ras minden eddig látott fénypazart sokszorosan meghaladni készült! 
—  A’ „S u n “ igy elmélkedik ez ünnep előkészületiről: „H a ellen
séges rohanás fenyegetné fővárasunkat, valóban még akkor sem 
fejthetne ki nagyobb munkásságot polgárságunk, mint e’ jelen fon
tos pillanatban. .Mindennap biztosságok ülnek, tanácskoznak, a’ köz
ségtanács majd megpukkad csupa fontosságba!, ’s az aldermenek 
csupa feszült várakozássá váltak ; ’s most már őszintén kívánjuk : adja 
a’ jé ég , hogy nevetség ne történjék , mi nélkül teljességgel nem 
képzelhetjük m egtörténhetőnek ő fölsége elfogadtatását, mióta hal
ió k , hogy bizonyos számi! községtanacsos tüzes lovakon vágtatand 
a’ királyné elibe. Mért nem gondolják m eg ezen érdemes polgárok, 
kik alatt még soha sem  melegült föl a’ nyereg, minő dörgő kaczaj 
támodand m ajd, ha lovaik nyakán keresztül a’ sárba ugrálnak, vagy 
gyöngédért átölelve lovaik nyakát , segitségért kiáltozva kalap nél
kül kalimpáznak ég és föld között, ’s ha végre néhányan közűlök fo
nákul ülnek föl, ’s kantár helyett a’ ló farkába kapaszkodnak rem e
gő kezeikkel? Az ünneprendelő biztosság most azon fontos kérdést 
vitatja: valljon gentlem anek végezzék e a’ pin-czéri szolgálatot la
koma közben vagy valóságos pinczérek? Igen óhajtható, hogy ez 
'utóbbiakra essék a’ válosztás, m ert az érdem es gentlemanek vajmi 
sok bakot lőhetnének a’ szokatlan munkakörben.—  Az idegen követek 
hivatalosak, de hölgyeik nem.

A’ britt segédcsapatnak 2 0 0  ezer font sterlinggel tartozik 
a’ spanyol kormány, ’s Henry Hardinge indítványt szándékozik a’ 
ház asztalára tenni e’ szerencsétlenek ügye megvizsgálása iránt.

Oct. 23án csakugyan véghez ment Hamptonben az annyi 
iapvitára alkalmat nyújtott király ménes árverése. Az eladásbul bevett 
pénzmennyiség a’ legkicsapongóbb várakozásokat is fölülhaladá. 4 3  
anyakancza 9 5 0 8  guinéen kelt el. Legdrágább volt a’ hires Colo
nel m én, melly annyiszor futott diadalmasan az ascoti gyepen. E’ 
lovat IV György 4  ezer guinéen vévé, ’s m ost, miután egyik lába 
tetem esen m egsérült, csupán tenyésztésre 1 5 5 0  guinéen vevék 
m eg. Külföldi nevezetesb vevő szem élyesen egy sem jenlent meg, 
noha egyébiránt az eladott lovak nagy részét külföldre vivék. Fran
cis H urde tt, az eladás makacs ellensége ’snagy lóbarát, szinte nem 
volt jelen  az árverésen.

F R A N C Z I A 0  ft S  Z A G.
LalTitte több párisi lapban következő nyilatkozványt bocsáta 

közre , válaszul a’ „Sajtó“ ism ert rágalmazó czikkére : „S zerkesz tő  
u r i  A’ „Sajtó“ czímü lap néhány nap előtt egy czikketközle, melly 
ben többi között ezek is olvashatók: Azon szoros politikai ösz- 
’szeköttetés, a’ mellyben jelen leg  Lafíilte G am ier - Pagés és Cor- 
menin urakkal áll, szükségkép megnyitja a’ jobban látók szem eit 
az 5 0  milliónyi tőkéjű bank valódi czélja iránt. Kétségtelen m ár, 
hogy itt nem ban k , nem váltó hivatal, hanem készítőbe vett láza
dás forog kérdésben“ —- Intézetem  részesei törvényesen akarák 
e* czikket üldöztetni; de én nem találék magamban elég boszusá- 
g o t, véleményük és szándékjok helyeslésire. íiegjobb itélőszék illy 
esetben mindig a’ közvélemény, ’s ez már is eléggé megboszult en
gem . Valóban szomorú szükség a’ hataloméul álmodozó czimboraság- 
nak arra kárhoztatása, hogy ronda terveit csak alacsony vádaskodás, 
rágalom ’s gonosz szidalmak által képes előmozditm ! Pénzügyi te 
rem tésem  mind ézek daézára mégis föntartás és haladás munkája 
leend. Ip a r ’s kereskedés tudják, hogy nem lázitási tervre egyesi- 
tém  őket. llosz akarattal mindig szem be szállók; de vetélyvágy 
( i t t : Eifersucht) ’s irigység ellen nincs fegyverem . Midőn 181(3ban 
győzelem re segitém  a’ Francziaországot idegenektől megmentő nyil- 
ványos hitelrendszert, akkor általányosau mondák, hogy összeesküvőm 
« respublica ’s Orleans hg javára. .Most, midőn a’ magányos hitelt 
kívánom kifejleszteni, republicanusokkal egyesültnek mondanak, an
nak m egbuktatására, mit i830banfö lem eln i törekvőm. Kz egyébi
ránt igen term észetes. Tapasztalásbul tudom , miszerint te tt szolgá
lat fejében szidalmaknál egyebet nem várhatni. Mihez kezdjünk má* 
m ost? Tehetségünk szerint törekedjünk, javára lenni hazánknak, ’s 
Várjuk az igazság napjait. Azonban mégis kérdem  e’ gyalázatos m eg 
támadás indítóit: hol találhatni meg szoros összeköttetésem et a’ re 
publicanusokkal ? Ok bizonyosan ezt válaszolanrlják: Azon tetszés
b e n , mellyel Ön a’ választási központi biztosságot üdvözlő, ámbár 
annak részesei többnyire ismért baráti a’ respublicának. H o g y a n  ? 
Tehát a’ ininisterség visszataszíthatja az ellenzés minden árnyékla- 
tit* *s még azokat is, kik nem nyílt eüönkedésben állnak irányával, ’s 
az egész összes ellenzés ne egyesülhessen illy fönhéjázás leküzdé
sire? De e’ fönhéjázás nein csak atkotinányelleni, hanem ellenzen- 
dületi szellemű. „Az ellenzés, igy szóla hozzám W i l l  Lajos, egyik 
alkotó alaprésze a’ kormánynak , m ellyel Francziaországnak adék. 
Önök kezeiben tökéletesbülési eszköz az , ’s nem fajuland soha ren 
dé llenségivé.“ —  Tehát még a’ rés áuratio mögött állnak elienim ? 
Részem rül hangosan nyilván yitom, hogy, ha ez csakugyan úgy van, 
én mindig külön válnám az illy uj királyiaktól. Politikai hilvallások- 
rul igét! keveset tartok; a' választók jól tudják, mit ért eddig olly 
sok szép ígéret ; én tehát, a’ mi személyemet illeti, csupán a’ múl

nak biztos’tni akarólag. Vem sokára a’ christiríoi várórségét angol 
tengerészkatonák váltandják föl.

A’ Gacéta oct. 2 iik i száma rendeletét közli oct. 18ról a’ 
kormányzó királynénak, mellyben d. Eusebio Rardaji y A zára kül- 
nnnistert, Espartero lemondása következtében minislerelnökké ne
vezi. Oct. 2 lén  nyilványitott és sept. 23ról költ rendeletében pe
dig azon időt, mellynek lefolyása alatt minden, engedelem m el vagy 
a’ nélkül az országon kül tartózkodó spanyol alattvaló, nem zetisé
ge ’s ahoz kapcsolt jogai elvesztése a la tt , az uj alkotmányra meg- 
esküdn- tartozik, három hónapra határozó. A’ minis-térség jelenleg 
az uj tanácstagok összeszedésivel foglalatos , kiknek kineveztetésé 
annyiban mégis jogai közé tartozik a’ koronának , hogy a’ választó 
biztosságtól benyújtandó háromszoros jelöltjegyzékbül kénye sze
rint váloszthat. A’ túlzó nézetirül ismért Valdes tábornok Toledo 
tartomány fő parancsnokává neveztetek. Az Eco del Comercio sze
rint Estremaduraban ismét m egjelentek a’ portugál ségédcsapatok. 
Jól értesült körökben rebesgetik, hogy legközelebb a’corlesben za
jos vitákra nyujtand alkalmat a’ kormány azon határzata, mellyben az 
almadeni kényesőbányák iránti szerződést a’ Rothschild házzal ismét 
meghosszabbító.

A N G L I A .

A’ legközelebb megnyílandó parliamentben következő ré5- 
gibb indítványokat szándék m egujitn i: Lushingtonét a’ püspökök ki-, 
z aratás a iránt a’ felsőházbul; Roebuckét a’ lapbélyeg m egszünteté
siről más tag sürgetendi ezúttal, úgy szinte Clayét a’ haza 's külföld 
érdekeire nézve olly fontos gabna - törvény javíttatása iránt; Tenni, 
soriét a’ parliamentek röviditésire ; Molesvvörthét a’ válosztási adó 
csökkentésire ; Groteét titkos szavazás behozatára a’ parliaménti vá
lasztásoknál; ’s Húmeét a’ m egyei jövedelem  kezelésire választott 
hatóságok által. Végre Duncombe indítványa is alkalmasint ismét 
szőnyegre kerülend az irán t, hogy a’ felsőházban szüntessék m eg 
a’ szavazást folhaiaimazottak álial. Altalányosan mondhatni, hogy a ’ 
radicalok szilárdul buzognak’s küzdnek elveik mellett. — A’ központi 
reformtársulat Maryleboneban folyvást m unkás, a’ True Sun pedig 
igen érdekes iratát közli a’ nagybrittanniai dolgozó osztálynak, az 
am erikaihoz, m ellvre, ha lehet, még visszatérendünk. —- Már bi
zonyosnak látszik , m iszerint Oh onnell csakugyan föloszlatni szán
dékozik Angliába utazása előtt az irlandi általányos társulatot. 0  ezt 
saját szavai szerin t, némileg vonakodva teszi ugyan; de m egjelent
nek véli most azon időpontot, mellyben az irlandi reform erek köte
lesek megelégedésük bizonyítványát adni Irland kormányzása javul
ta iránt.

Angol lapok keményen vitáznak Constantine bevételérül. „Mi 
következményi Ieendnek Constantine bevételének, mond többi közt 
a’ Standard, e ’ kérdést jól szükség meggondolni a’ franczia kor
mánynak. a ’ franczia gyarmat kiterjesztése Afrikában közös hábo
rút vonandna maga utón, melly nemcsak Francziaország, hanem 
egész Europa segédforrásit kiapasztná. Valódi n a g y ’s gazdag gyar
mat Afrikában, mint franczia b irtok , kérlelhetlen gyülölséget szül
ne egész Európában. Már Algier birásábul is sok kedvetlenség há- 
ramlék F rancziaországra, Constantine m egtartása pedig sírja len
ne.“ A’ M. Cost már világosabban tünteti ki a’ tory párt véleményét, 
mondván : „Francziaország böcsülete már m eg van boszulva, ’s a’ 
tavalyi kudarcz lemosatva az akkori győzők vérében. Francziaország 
örvendhet ’s királyának családja érzendi jövendő sorsában e’ győze
lem befolyását; de Angliára nézve itt más érdek forog kóczkán , ’s 
mi épen nem örvendhetünk nagy vetélyestarsunk előbaladtának éjsza
ki Afrikában. Midőn X Károly Algier meghódítására szállitványt ké- 
‘szite, Wellington hg nyilatkozásra szólitá föl további szándéka iránt 
a’ tuilleriák korm ányát, melly ünnepélyesen fogadá , hogy a’ dey 
megaláztatása után azonnal visszavonandja sergeit. A’ júliusi zen- 
dület után Francziaország böcsületére fogadá Lajos Fülöp ugyan
azt, ’s egyik sem tartá meg szavát. Constantine bevétele jól kigon
dolt ’s elintézett ravasz tervszövedék* ’s ha Achmet ki nem riasztó- 
hatja fészkükből a’ francziákat, úgy azok annyira fognak terjesz
kedni, hogy Malta birtoka igen sokat vesztend részünkre érdekéből. 
Ha Francziaország igy fészkeli meg magát a’ földközi tenger két 
partján, úgy valóban igazságosan neheztelhetünk reá. Kerítse csak 
egyszer Mahont birtokába, mint azt már csakugyan kerülgeti is, 
valóban veszélyeztetve leend Gibraltar ’s Ma ta közti szabad közle
kedésünk. Hagyjuk tehát d. Carlost ’s tekintsünk inkább Lajos Fü- 
löpre, m ert az afrikai települési terjeszkedés valóban inkább m egér
demli figyelmünket, mint az inquisitio isméti fölállittalása Madrid-1 
ban.“ a ’ ministeri szellemű Courier erre igy válaszol : „Néhány jó 
czimboránk már nyugtalanságot érez a’ francziák terjeszkedése mi
att éjszaki Afrikában. Vetélyvágy ’s gyanakodás legkedveltebb fegy
verei a’ tory pártnak; előbb gyanakodni* aztán ártani* ez az ő szép 
pulilikájdk. Ali haszna leend Franeziaországnak Constantine birásá
bul, azt legjobban megítélhetni azon haszonból, mellyet Algierbul 
húzott, ’s ezek : költség ’s boszantó p ín olódások! Angliának pedig 
m indez sem pénzébe sem boszuságába nem került. Francziaország 
egy valamennyi müveit nemzőinek veszélyes kalózfészket barátsá
gos biztos révparttá változtatott; e’ szerint tehát ocsmányság, föl1 
ébresztésivei foglalatoskodni a’ két nem zet közt eddig dúlt ’s most 
szí nnyadni 1 ezdett viszálkoi ás szellemének. l)e  azok, kik látják, hogy 
beJháborut csakugyan nem gyújthatnak, mi által hatalom - polczra 
gebeszhedkctnének, már most külföldi viszályokkal akarják sírba 
szállott szerencséjüket föléleszteni.“ —
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lakat említem ajánlásomul a’ jövendőnek. Mit mortdék jul. 29ért 
házomban , a’ zendülés főszállásán, a’ veszély pillanatában, akkor, 
midőn a* lázadás mai törvénytelen örökösi még mutatkozni sem bá- 
torkodtak? Eztmondám: „Xapoleonisták ! korszaktok elmúlt; repub- 
licanusok! a' ti órátok nem ü tö tt;“ Orleans, herczeg királlyá
kiáltaték ki. De föltétlenül történt é ez ? A’ trón tanácsos, felejthe-
,ék ugyan azokat; de én hú maradok szavá.mhoz . ’s gondolatimat 
nyíltan kimondom, akár dicséret akár gáncs kövesse azokat E« 
nem vagyok republicanus; i8 3 7 .k i nézetűn ugyanazokat I8 .i0k.ak- 
kal,  *8 nyilván kimondhatom azokat, a’ nélkül hogy csak egy ígé
retem et is megszegném. Ám folytassák csak tetszésük szerint szi- 
dalmikat ellenségim, a’ válosztások e lő tt, az én jelszavam örökke 
az marad; „Érdem ért; nem csú szásért!“ Pénzügyi terem tésem  
hasznot árasztand a’ kereskedésre ’s műiparra , ’s állított egyesülé
sem a’ republicanusokkal hazugsággá aljasuland. Mindenfelől jelö lt
séggel kínálnak ugyan engem ; de én nem vadászom senki bizalmát. 
JVlint követ kötelességem et fogom teljesitni, mikép. azt lélekismé- 
retein parancsolja; ha pedig a’ nyilványos pályárul magányosra ta
lálnék lépni, az ipar ’s kereskedés előmozdítására szentelném maga- 
niat, ’s e’ szerin t, úgy hiszem föladásomnak tökéletesen megfelel
nék. Laffitte Jakab .“ —

A’ Szajna megyei itelőszek előtt oct- 1 < én kezdék m eg a 
négy jog - ’s gyógyászat - tanuló ellen a pórt, kik azon napon, 
midón Orleans hg egybekelését pompás lakomával ünnepié Paris 
városa , két altisztet néplázadásba részesülésre akarának bírni. A’ 
vád szerint e’ tanulók kapitány ranggal biztaták az altiszteket, ha 
segédkezeket nyújtanának a’ szándéklott m erényre; ezek azonban 
az egész dolgot felfödözék ezredesüknek, minek a’ tanulók elfoga
tass lón következménye. Már ez elsó ülésben végire jártak a’ ta- 
huvallatásnak. A’ vádlottakat Arago ’s Ledru uu. védék. Délutáni 
4 órakor tanácskozásra távozának az esküitek, ’s három perez múlva 
valamennyi vádlottat, mint egészen büntelent, szabadon bocsáttatni
rendelék. —

M egjelenvén végre a’ Moniteurben Vallée allábornok hivata
los jelentései Constantine bevételérül, nyilván láthatni belőlük, mi
nő túlságosak valának az eddig arról m egjelent magányos tudósí
tások. K’ hivatalos iratok ugyanis sokkal csekélyebbre teszik az 
elesett francziák szám át, ’s csak egy rohanásról em lékeznek, nem 
pedig ötrül, mit több franczia lap kürtö le; továbbá, azon számos 
várőrségrül is mélyen hallgatnak, melly közállitás szerint annyira 
nehezité a’ diadalt, ’s inkább azt gyanittatja , hogy az em lítésre 
méltó védelmet csupán a’ lakosság intézte , ’s végre azon véres 
mészárlatnak ’s kegyetlen rablásnak sincs bennök nyoma , mikkel 
a’ varas elfoglaltatása után honfitársikat fölruházák a’ dicsvadászó 
francziák, hacsak a’ „rohanástól elválhatlan rendetlenséget“ illyes- 
rnikre nem akarjuk magyarázni. A’ jour. des Débats rendkívüli sze- 
rénységríil vádolja Vallée altábornokot, mivel állítása szerin t, szá
mos hiteles magányos tudósítás után köztudomású tettdolog, hogy 
a’ francziák négyszer valának visszavonulni kénytelenek a’ rohanás
tó l, hogy az egész franczia serget súlyos veszély fenyegeté , az 
élelem hiányzott, ’s lovak és algyuk sárba m erü llek , midőn végre 
Nemours hg egy gránátos század elősorában utolsó rohanást merész* 
le ’s az ellenséget minden állomásbul kiüzé. A’ vitéz Combes (igy 
szólnak tovább némelly magányos levelek) két golyótul halálra se- 
besittetve , m ég annyi erővel birt, hogy néhány lépésre haladhatott, 
’s Nemours zászlóaljt m egm entheté a’ fenyegető veszélytül. Lamo- 
rieiere ezredes vérrel borítva ’s összeégve végső erejével újra csa
tába rohant a’ rá omlott romhalom alul, ’s a 'győzelm et követett közös 
mészárlásban Nemours hg szava volt az,m elly kegyeim ért könyörge 
a’ m eggyőzőitek számára. Az 1830iki Charte szerint Vallée leve
let irt L ajos-Fulöpnek, mellyben dicséri a’ fiatal hg hidegvérübá- 
torságát. Egyéb magányos levelek is telvék magasztalásival. Öt 
segéde közül keltő esett e l,  ’s az ő életét is nyilványos csuda men
té m eg , m ert épen Damrémont tábornok melleit állott, midőn azt 
egy holtrasujtá. A* varast házankint megmegujuló ostrom
mal kelett elfoglalni, ’s illy véresnek csak Saragossa hires ostromát 
mondhatni. A’ lakosságot iszonyú kiáltozás közt üzék vissza a’ vá
rosba ; a’ lődözés sokáig élénkül tartott az utczákon , ’s a’ torlaszok 
(Barricaden) elfoglalása igen sok em ber-életbe került. Azon házak 
ellen, hol a’ törökök magukat elsánczolák, álgyukat kelle intézni. 
Az arábok dühös oroszlánokkint harczoltak. Bend Oussa , a’ bey 
helytartója, ki ezer kabyllal védé a’ varast, fogságba kerü lt; első 
m inisterepedig  főbe lövé m agát, midőn Constantine bevételét m eg
halld. A’ váras szépségét leírni lehetlen; különösen a’ bey palotája 
egészen az „E zer egy éjszaka“ tündér váraira emlékeztet. —  Val
lée altábornok hivatalos jelentésébül nyomtatáskor több sor kima
radt, mellyek pontok által póloltalvák, ’s illy jegyzékkel: „i t t  poli
tikai szem léletek következnek a’ constantinei beységru l;“ e’ körül
ményből azt következtetik az ellenzés, lapok , hogy ott alkalmasint 
olly nézeteket fejtett ki Vallée, mellyek nem egyeznek meg a’ kor
mánynak Constanlinet m egtartó szándékával, miért is tanácsosnak 
vélte azok elnyomatását.

Touloni levelek szerint oct. 2 3 ró l, az ottani révben az 
utolsó raknaszádok Bonabul m egérkezte óta, folyvást nagy élénk
ség uralkodik. Néhány nap alatt három ezredet szándék hajón Bo- 
naba szállíttatni.

Clauzel tábornagy sérelmi pőre a’ tlemseni kuluglik ellen f. 
é. dec. 18án kerülend szőnyegre a’párisi fenyitő törvényszék elolt. 
Az előleges kihallgatásban a’ vádlók maguk ellenmondásba kevered

tek a? követkamrához benyújtott kérelmük iránt, azt nyilványitvári 
többi közt, hogy a’ tábornagyot soha sem láták Tlemsenben.

Brossard tábornok fia, követségi segéd a’ franczia udvarnál 
Madridban , hamisnak állítja azon h i r t , mintha atyját hűtlenség ’s 
csalás miatt szállíttatta volna Oranbul Carthagenaba tíugeaud tábor
n o k , ’s oda kéri e’ körülményt igazittatni, hogy egészségi állapot- 
ja  kényszerité atyját gyors lakhely - változtatásra.

A’ hires B end-Oussa, ki mostan Nemours hg foglya, igen 
egykedvűen viseli a változó sors e’ váratlan csapását. Fia sze ren 
csésen m egszabadult, ’s most alkalmasint a’ bey táborában tartóz
kodik. Achmet mintegy négy lieunyire tanyáz előbbi székvárasátul,
’s Nemours hg udvariságát, ki t. i. sebészeket külde sérült arabjai 
ápolására, azzal viszonozza, hogy az élelem  ’s betegek szállittalá- 
sát Bona ’s Constantine közt háborittatkmul engedi gyakoroltat.. . 
Egyébiránt Constantine elvesztését igen egykedvüleg tű ri, ’s nyilL 
mezőn kívánja a’ háborút folytatni, mit azonban alig 3 ezernyi ser- 
gével nem igen fényes sükerrel folytalaudhat, ’s igy majd alkalma
sint a’ sivatagokban leend kénytelen keresni m en ed ék e t— A’ fran
czia sebesülteket Toulonba szándék szállillatni. —

Néhány év óta szüntelen szaporodik a’ külföldi utazók szá
ma Francziaországban. F. évi jun. elsőjétől sept. utóljaig OOOezer 
utlevelet látomásozlak az illető hatóságok, L’ szerint tjh á t min
dennap 3 0 0 0  utazó érkezek e’ négy hónap alatt Francziaországba, 
kik legalább egy milliardot elköltötték. —  V em et híres fős tesz 
parancsot kapott a’ királyiul, Constantine ostromát le fö sten i, ’s e ’ 
végre már el is utazék a’ hely színére.

N L M E  i A 1. F  Ö L 1)
Brüsselbül oct. 3 i kérül Írják : A’ hollandi trónbeszédből nyil

ván kitetszik, mit a’ dolog m enetelét vizsgáló különben is nagyon 
hihete, hogy Hollandia folyvást vonakodik Belgium függetlenségét el
ismerni, ’s az előbbi alkudozások a’ két ország egymástól, elszakasz- 
tatása iránt, Hollandia részérül csak időnyerés tekintetébül té te t
tek. Mi azonban állíthatjuk, hogy hasznunkra vau Hollandia vona
kodása el nem ismérni a’ szerződési 24dik czikk értelm ében füg
getlenségünket, m ert igy le kellene mondanunk birtokunk egy ré 
szérül, ’s mi is köteleztelnénk a’ hollandi statusadósság fizetésére. 
Mindazáltal ha az előbbi alapeszme átment is a’ mostani trónbe
szédbe, csakugyan tűntek abban elő némi jelenetek mik, engedékeny
ségre mutatnak. Elmaradt ez úttal ama’ különben kedves kifeje
zés: déli tartományok ; ki van mondva Belgium neve, szőnyegre 
em elteletelt a’ belgiumi kérdés. Hasonlag’a’ kereskedési szerződé
sek, melly ékről szó tétetett, külön választott országra’s annak ma
radandó elszakasztatására viszik a’ gondolatot. Nem különben a’ hol
landi lörvénykönyvek lassankénti inegjavittalása ’s másképen, alakit- 
tatásuk az ottani törvényszékeknek. ív üiönösen figyelemrem éltó pe
dig azon vasút, melly a’ trónbeszéd szerint a’ Rajnáig fog terjesz te t
ni, m ert valamint a’ belgiumi, Autverptőlés Ostendétül Kölnig nyú
ló vasút, az l8 3 0 k i  nagy változásnak szülöttje, úgy a’ hollandi 
terv bizonyos önerőre ’s önmagához támaszkodásra m utat, vissza- 
hozatlanul elmúlván a’ két ország közötti együttmunkálat. Valóban 
a’ jelen  körülmények ép megfonlolata nem is hagy nyakasan ragasz
kodni a’rnulthoz kivált miután az újjá született Belgiumban olly bámula
tos haladások történtek az ipar minden ágiban, mellyek csak egy önál- 
lásu ’s a’ világ látszinére megifjodott erővel lépett statustól telhettek.

A’ képviselőkamra rendkívüli gyorsasággal viszi munkálatit, 
Az 1838k i költségvetés előleges vizsgálati már m essze haladtak, 
’s újra elkezdődtek a’ vámtörvények módosittatása iránti tanácsko
zások, mellyek iránt múlt évben a’ lllidek  nem egyezhettek meg 
a’ ministerekkel. Csak az a’ baj, hogy magányos helyi és tarto 
mányi érdekek a’ vámtörvényekről! vitákban most is nagy sze re 
pet játszanak; csak kevés tag képes, jó lé rted  kereskedési politiká
ból indulván k i , nézeteit egy tisztán felfogott egészben egyesilni.

Brüsseli tudósítás szerint, midőn néhány nap előtt, az ország 
levéltára rendbe szedeték, mohosuló ’s figyelemre épen nem  mél
tó papirtömeg között, megtalálók a’ nagy em lékezetű orániai hg Vil
mos (kit közönségesen hallgatónak nevezlek) eredeti levelezésit par- 
mai Margittal különösen lö fifi utolsó ’s 1 o t i7 első hónapiból, és 
igy a’ hg Németországba visszatértét közvetlenül m egelőzött idő
szakból. E ’ levelezést annál fonlosbnak tarthatni, mivel eddig igen 
isméretlen volt a’ hgnek em lített időszakbeli élete.

Oct. 2 í k é n  nyújtotta be a’ kinevezett küldöttség a’ hollan
di királynak a’ RRdek válaszát a’ trónbeszédre. E lőször is sajnál
kozva nyilatkoznak a’ íliid ek , hogy az országgyűlés megnyittatá- 
sakor, a királyné halála m iatt, ő felségét közöttük nem iáthaták, 
mély fájdalmukat jelentvén egyszersm ind a’ köz tiszteletű és s z e re 
tető királyné elhunytén ; örömüketnyiiványositják az ipa források mind 
inkább.szaporodásán,’s a’í oroszországgalkötött kereskedési szerződé 
sen. Legkitűnőbb része a’ válaszfelirásnak e’ következő Nagyon 
nehezen esik ismét megesalatva látnunk a’ belgiumi kérdés iránti 
rem ényünket, a’ mindeddig elintézetlenülm aradt viszálkodást, melly 
nek minélelőbbi végre jutása a’ haza legsürgetősb szükségévé 
lön.“ A király viszonzá többek között, milly elégüiíen veszi észre 
az ő és a’ gén. statusok közötti szép eg y e té rté s t, mi őt a’ hazai köz
mondásra emlékeztet; : „F gyesség  nyújt e rő t.“

Cgy látszik, az Anglia s Hollandia közti kereskedési szer-’ 
ződés , in ról a’ hollandi király em lítést tőn legközelebb, trónbe
szédében, rövid idő aiatt elkésziilend, ’s áitala a javai kereskedés 
iránti v.sszonyok el fognak igazittatni. Epen nem tetszők ugyanis 
az angol kereskedőknek a’ magas vám, mit a’ Jávába szállított
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•árukárt kelle fizetniük, ’s azt, mi különben is inkább csak a’ b e l
öl, „ni kereskedés gátlására volt rendelve, egy régibb egyezés e re 
jénél fogva kívánták lejebb szállíttatni. Most már hallhatni, hogy 
a’ haagai angol követ Disbrowe úrnak a’ szerződés alaprajza Lon
donból elküldetett.

íSaagabul oct. 26kán Írják: Ma tétettek Vilhelmina királyné földi 
inaradványi a’ delflikir. sirbollba. Rendkívüli em bertöm eg gyűlt össze 
a’ fővárosban , ’s nagyobb részint kísérőji valának Delftbe a’ gyász
seregnek, hol a’ tömérdek nép miatt igen sok kimaradt a’ szentegy- 
házbul. A’ koporsó letétetvén tüstínt elhagyá a’ király a’ hgekkel 
-együtt Delftet. Azután statustitoknok Doom b. az ország nagy pe- 
esélét nyoma a’ koporsóra. Mindenkit meghatott az ősz király mély
bán alj a. —

N É M E T O R S Z Á G .
Hannoverai újabb tudósítás szerint közelget. az alkotmányi 

alaptörvény sorsa. A’ király három napi időt hagyott az alkotmányi 
m inistereknek, az alatt m eggondolni: valljon azon királyi rende
letet, inelly szerint az l 8 tí)ki RRek hivatnak össze, fogjáke alá- 
i r m , vagy tanácsosbnak Ítélik elbocsáttatásukat?

Frankfurti levél szerint, noha több szövetségi követ nincsen 
je len , folytatják mindazáltal az üléseket. —  W ürtem berg Sándor 
hg oct. 28kán délután érkezeit Frankfurtba fiatal hitvesével, az
lilát másnap továbbfolytatandó.

Oct. íiOkén este érkezék W ürzburgba W ürtem bergi Sán
dor hg klr. hitvesével. Másnap reggel m egjelentek a’ számos mű
vészeti emlékkel diszesitett fő egyházban , miután Bambergen ke
resztül Bayreuthba folytalák útjokat, ’s ekkor pillantá m eg a’ fran- 

■•czia'hgn'ő egy tiszta őszi napon a’ szép Frankóniát, hol, mint mond
ják, az esztendő nagyobb részét töltendi.

Mint Regensburgból írják, az ott készült gőzös 1 ső Lajos 
pró bániját Linczbe szerencsésen végzé. Némi késedelm ezést, mi 
az illy első úttól elválhatlan, oda nem számítván , a’ Regensburg 
és Lincz közötti tért, melly postaúton 5 8 , vízmentiben 7 0  német 
mérföld, lefelé 13 óra 5 0  perez, fölfelé 3 7  óra 4 0  perez alatt fu
totta meg. A’ hajósoktul veszélyeseknek tartatni szokott helye
ken könnyen keresztül ment, ’s a’ rendkívül sebes vizrohanásokat 
is, inellyek néhol 8 — 10  lábnyit tesznek , egymásod perez alatt, 
csupán erőmüve hatása által győzte meg. Valóban nem csekély fel
adat vala, egy seb es, gyakran csekély mélységű, sziklák közé szo
rított vízre, czélszerű Keskeny és mégis gyorsan haladó gőzöst épí
teni. Csak egy Röntgen volt azt képes teljesitni ’s igy már öröm
mel jelenthetjük, hogy a’ tavasz kezdetével Bécs és Regensburg
között rendesen hajózhatni.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Athénéből oct. 12rü l írják, hogy ausztriai főhg János oct. 

120kán fog Stambulból a’ P iraeusba m egérkezni, hol illő fogadta
tására a’ vesztegintézetben négy szoba áll készen. —  Bizonyos a- 
íhenéi levél szerin t, a’ Lyons és Rudhardt urak közti súrlódás, mit 
néinellyek nagy fontosságúnak vélének , itt már feledékenységbe 
ment, ’s maga Lyons ur is nyugodni látszik e’ dologban, kivált mi
után tülájdon kormánya által tudtára adaték: mennyire nem érdem 
ié Usiglio kiűzetése az általa te tt lépéseket; a’ görög ministeel- 
nök pedig azon történet által helyzetében még erősült ’s nagyobb 
bizodalmát nyert királya előtt. A’ Rudhardt úrtól adott utóbbi ünne
pen a’ király hitvesestül jelen volt ’s amazt a’ király lovaglásakor 
gyakran láthatni mellette. Nem tarthatni tehát, szerencséjire a’ trón 
és hazának, semmi változásiul. Bátor és biztos léptekkel halad Rud
hardt lír élőre a’ csendes, ’s épen azértmaradandó gyümölcsötho- 
zó reform utján, ’s a’ statusjövedelem minden forrásinak szaporo
dása eléggé tanúsítja, mennyire érdemli az igazgatásába vetett köz 
bizodalmát. Még azon hátramaradt pénzt is , melly az előbbi kor
mány alatt 7 millió drachmára (25  kr.) nő tt, nagyobb részint befi
zették. Nem minden arany ugyan m ég Görögországban, de észre
v e h e tő ig  halad a’ köz jó lé t , ’s épen ezen mindinkább szembetűnő 
jólét okozza, a’ nemcsak szabad, hanem zabolátlan sajtó daczára is, 
á’ csendet és elégülést.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A’ M. Chronicle konstantinápolyi levelezője erősíti azon hirt, 

mi szerint minden ottan tartózkodó angol tiszt fő tisztségbe fog 
helyheztetni a’ török seregnél. E zt akarja maga a’ szultán is , ám
bár a’ ministereknek nincs inyök sze rin t, kik oily önhittek már, 
hogy a’ török katonák nem sokat képesek tanulni az európai hadi- 
liszlektiil. —  A’ Bujukderében ’s Therapiában lakó angol kereskedők 
ismét kérlek engedelm et, hogy a’ Bosporuson a’ nevezett helyek 
és Galata közt egy gőzösön hajózhassanak; de a’ törökök ellenzik; 
’s bizonyos csekély kár, mit Levant gőzös okoza némi kis hajóknak, 
még inkább felboszontá őket a’ gőzösek ellen. —• A’ híres franczia 
orvos Buíard arra birá a’ török korm ányt, hogy a’ Bosporus egy 
kis szigetén fekvő épülete t, melly Leander tornyának neveztetik, en
gedje neki által arról szabad akaratja szerint rendelkezhetésűl. Dög
vészi kórházzá szándékozik azt alakítni a’ nem es szivű orvos, ’s már 
néhány nap óta ott is tartózkodik. E gym ás fiatal orvos Lago segédé
vé vállalkozott Bulardnak veszélyteljes czéljában. —  Konstantiná
polyi levél sze rin t, oct. lO ke éjjelén Ponsonby lord hírnököt kül- 
de Londonba. \S ezelőtt egymásután négy nap küldözgette tolmá
csát a’ török korm ányhoz, ki rendesen több óráig vala o t t , mi na

gyon szembetűnt vala Perában (az európai követlak - városban). —  Az 
idegen fővendégek az egész várost szokatlan mozgásba hozák. A’ 
szultán kétszáz lovat rendelt a’ hgek és számos kísérőik számára. 
Az európai ragyogó egyenruhák , mellyek mellett a török sergek 
mostani egyszerű  viselete nagyon visszásnak tetszik, érdekesül öt
lenek szembe, midőn a’ hgek környezve haditisztektől, 8 tambul ut
c á in  lovagolnak. Maga a’ szultán is látni ohajtá ezt, s e’ végre é- 
pen azon pillanatot használta, midőn a’ hgek a’ pattantyúsok lakta- 
nyájokba lovagloltak, hogy őket az útban köszöntse. A’ dögmi- 
rigy nemcsak a’ fővárosban hanem, Törökország minden európai tar
tományiban vagy egészen m egszűn t, vagy fogytára hanyatlik

Konstantinápolybul oct. 25kérül Írják : Ó es. fönsége János, 
miután búcsuudvarlását tévé a’ szultánnál, oct. I 8 kán délutáni .» 
órakor „Maria Anna“ gőzösön elhagyá a’ fővárost, ’s 20-dikbán 
Smyrnába megérkezett. Az ottani kikötőben horgonyzó három ausztri
ai hadihajó, t. i. V enere fregát, Adria corvettés VJontecucoli brigg 
fölvonták tiislint lobogójukat, és 21 álgyulövéssel köszönték a’ főh- 
get, melly példát a’ török álgyutelep és Zephyr angol corveüis kö
vettek. Dandolo gr., az ausztriai hadihajók kormányzójával, valamint 
a’ cs. k. consul Chabert, ’s az angol corvett kormányzója, Mariu 
Anna hajóra szállottak a’ főhget üdvözleni, és szerencséjük lön <> 
fensége asztalához hivatniok; miután kiszállott a’ főhg a’ város ne- 
vezetességit szemlélendő. A’ smyrnai musselimnek is vala szándéka 
udvariam a’ főhgnél, mit azonban, isméretlenül akarván a’ főhg maradni, 
nem fogadott el. Oct. 21 kén inéglátogatá a’ három ausztriai hadiha
jót, melly alkalommal az ausztriai „Arciduca Lodovieo“ gőzösön 
épen akkor érkezett W indischgrätz hgnek is volt segédeivel sze 
rencséje ő fenségét kisérhetni. A’ cs. k. Venere fregáton , mit utol
jára szemlélt m eg, az ő ’s kisérőji számára reggeli készitteték. Dél
utáni 1 órakor hagyá el Maria Anna gőzös a’ smyrnai kikötőt, on
nan Syrába menendő. Dandolo gr. admiral ’s az angol hajókormány
zó szándékiának eíkisérni ő fenségét, de a’ kedvetlen szél miatt fel 
kelle hagjmiok szándékjokkal. A’ cs. k. követ S türm er b . , ki a’ 
főhget Smyrnába kiséré, néhány óra múlva ő fensége elutazta után 
„M aria Dorothea“ gőzösön visszaindult Konstantinápoiyba , hova 
23án reggel m egérkezett.

E L E G Y H I R .

Parisban sept. 24kén a’ rendőrségi helytartóság udvarában, 
Delessert úr ’s egyéb megbízottak jelenlétében, a’ köz bátorságot 
illető nevezetes próbát teltek. Régóta gondolkodnak t. i. olly eszközről, 
melly a’ színházi díszitvényeket képes legyen tűztül megótalmazni, 
Ez, végre Durios úrnak sükerült. Az általa készített, ’s a’ kir. han- 
gászat műhelyeiben festett díszitvények élénk tűzben sem gyultak 
meg. Hasonlag, az uj rendszer szerint készült vászon az erős tüzet 
is elfojtotta ’s oltotta. Durios nemcsak a’ durva vásznat, hanem a ’ 
legkönnyebb legvéknyabb musselint is képes tűzellenivé alakilni. A’ 
rendőrségi-helytartó ez uj találmányt minden színházigazgatónak 
ajánlotta; melly miben álljon , eddig nem közöltetett. — A’ német 
természetvizsgálók jövő évi gyűlési helyévé, különösen Okén ki- 
vánatára Freiburg választatott, elnöknek Beck, titoknoknak Ceuckart 
neveztetvén ki. —  Ki m eg akar győződni áriul, hogy nem annyira 
külkereskedés , mint halfogyasztás teszi Anglia gazdagsági for
rását, ligyelmezzen a’ Globe következő szavaira : ha meggondoljuk, 
hogy a’ kivitel Amerikába több hónap alatt majd egészen megszűnt, 
’s a’ keletindiai kereskedés korlátok közzé vala szorítva, ’s egyedül 
a’ szárazföldi statusokban találtunk állandó vevőkre, nem kétkedhe
tünk a’ hazai fogyasztás nagyságán, melly a’szakadatlanul növekedő 
töm érdek gyáriatokat (gyármüveket) elem észti, ’s ha azon arány
ban folyvást növekszik, függetlenné teend bennünket bizonyos 
tekintetben a’ külföldtől, ’s olly állapotba helyzend, hogy gyárainkat 
idegen vevők nélkül is fogtalaloskodtatjuk. Hazánkra nézve is, nem 
kívül, hanem belül, jó út, gyors közlekedés,a’ szorgalom akadályi
nak elhárittatása ’s t. i. által fakadhat csak föl a’ jólét forrása. —  
Kinek nincs fogalma némelly más országiak utazási kedvéről, ve
gye szemügyre a* sok utast, kik ez évben ama kellemteljes raj
nai vidékeket látogatták. M ár 1828ban 2 0  ezer utaaót röpítettek 
a’ Rajnán gőzhajók, mi ha soknak tetszik is nekünk, kevés azon 
1 5 0  ezerhez, m ellyre i8 3 7 b e n  számuk növekedett, ’s ezek n a
gyobb számát a’ látni, tudnivágyó, pénzes angolok tették.

G A B O N A Á R .  Vidéki városink piaczin ;  pozs. mérője váltó gar.
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jamin ; tisztb. esküitek: Melegh Pál, EngI József, KelerElek, Dom* 
brády László, KelerFerencz,hetheő Pál,Liplay Lajos, PethesAntal; pol
gári biztos: Elek Mihály szolgabirói czimmel; csendbizlos: Maj- 
zik Sándor tisztb. esküit; tiszteletbeli orvosok: Unnák Mihály, Fe
jes Mihály ’s Pruny Mihály; sebész Jakomitsek Ferencz; tisztb. 
sebész Mátékovics Lőrincz. — Tiszai járásban főszolgabíró rofTi 
Borbély Sámuel; alszolgabirák: Für Lajos , okolicsnai Okolicsanyi 
Gusztáv, és szajoliFejér Lajos; tisztb. szolgabirák: Fazekas Karoly,
’s dapsai Dapsy József; esküitek: szeniványi Csomorlányi Károly, 
bilkei Lipcsey Lajos, Kürthy Lajos’s benedekfalvi Luby József; tiszlb. 
esküttek: Szodoray Elek ’s Péter Andor; adószedő bilkei Lipcsey 
Gábor; polgári biztosok: Végess József, BotaJános, liszb. esküit; 
csendbizlosok: Zsoldos Zsigmond és Szombathelyi János tisztb. esküt
tek; főorvos FeuererFerencz; tisztb. orvosKriszten Kristóf; sebész 
Kuncze László; tisztb. sebészek: Nagy Lajos, ’s Bocsy Károly.— 
Mátrai járásban főszolgabíró beczkóí Novotha Péter; aiszbíró Mars
só Sámuel; liszt. Zay Sámuel; esküttek: Zay Ferencz ’s Madarassy 
Ferencz; adószedő leleszi Kovács Péter; csendbiztos Marssó György 
tiszt, esküit; úti biztosok: Dobos Gábor’s Pelhes Antal; seborvos 4 
Czóbel József; tisztb. seborvos Morvay János. — Földmérő Maik- 
müller József; tisztb. földmérő Udvardy János; udvari kapitány Eöt
vös Sgn; ez tisztb. eskütt.

P e s t :  A’ budapesti evang. gyülekezet félszázados ünne
pét köv. renddel üllé: A’ szláv ajkúak nov. ókén d. e. tartották ezt. 
Épületes szónokjok vala Szeberiny János bányakerületi superinten
dens ur; a’ német ajkúak nov. 12kén szinte d. e. Stromszky F e
rencz Samuel dunáninneni superintendens ur szivreható szónoklata 
mellett; a’magyar ajknak nov. 1 I kén szintedélelőtl. A'szertartás köz
gyónással kezdődék 9 órakor. Ezt í Ókor a’ tulajdonképeni ünnep 
követé. Bevezető ének után az oltári imádság következett. Ezt Can
tate váltá fel hangszerek kíséretében. Minek végével Sárkány Sá
muel esperes ur Székács József urat, mint a’pesti gyülekezet’ leg
első magyar papját hivaialába vezetendő, ehez egy beiktató be
szédet intéze, mellyben leginkább hitének, hazájának, királyának, 
híveinek, hivatalának tisztlársinak, az emberiségnek’s a’ hazai nyelv
nek szeretetét, értelmes előadással, velős rövidséggel, ’s lelkes 
szavakkal köté szivére,’s ezt azzal zárá, hogy a’ papi foglalatosságok" 
jeleit ünnepélyesen általadé kezeibe. Ezután ismét ének követke
zett. Vége felé az uj magyar pap lépe szónokszékre ’s legelső, 
az ünnephez alkalmazott ’s egyszersmind beköszöntő nyomós szép 
zengésű beszédet intéze a’ hivekhöz, az emberi Ínség fő okainak 
nyomozásáról ’s az ünnepet úrvacsora - kiosztással és a’ hívek meg- 
áldásávalrekeszté. Templom után minda’ három felekezet külön helye
ken lakomát tartott, mellyekre meghivatott nyelv - különbség nélkül 
minden elébbkelő tag ’s mindenikben az egyetértés, a’ szoros e- 
gyütttartás voltak a’jelszavak. Mindenikben áldomások ürittettek az 
uralkodó felségért ’s egész felséges családjáért, a’ magyarhoni 
mind a’ két evang. egyház papi ’s világi előjáróiért, névszerint pe
dig a’ budapesti gyülekezet’ minden rendű előbbkelő tagjaiért.

K é z d i - Vá s á r h e 1 y : Az egykor mások fölött tűzoltásban 
bátrabbnak ’s győzőbb erejűnek dicsekvő helybeli székely katona kö
zönség az 1825-1834- ’s közelebb I837dik oct. I9kén történt szeren
csétlen tüzeklöl tehetségiben elgyöngittetve, kénytelen lön az itt 
Nemere széllel páros mostoha idő miatt újra keserűséget szenved
ni, még eddig ki nem tudódhatott szándékos gonosztévőnek tulajdo
nítván a’ tüszvész okát. A’ katona elöljárók rendeletéi ’s három tűz- 
fecskendő minden egyesült ipar mellett sem valának képesek 38 épüle
tet, házakat és többnyire gabonával rakott csűröket, asztagokat, ár
pa és szénakazlokat, fölvétel szerint 50 ezer v f. karra becsűiteket 
megmenteni, mellyek földig hamuhodtanak. így sebre uj seb esvén, 
csak a’ jó istenben ’s keresztyén felebará okban helyzeti remény tart
ja fen e ’ károsultakban a’ lélek cstiggedhetlenségét.

Erdély majd mindenütt oct. 2Gkán kezdő borszűretét, melly 
sok helyen még most nov. elején is foly. Kellemes időjárás kedveze 
a’ mennyiségre ’s minőségre nézve nagyon csekély szűreinek. Meny- 
nyiségre nézve nagyobb részint majd csak tizedét szűrték a’ szokott 
mennyiségnek, minőségre nézve pedig többnyire inég az 1835kinél 
is hitványabb bort várhatni ■— úgyhogy ritka helyen vala ennivaló szőlő 
található. —

A’ pesti j ó t é k o n y  A s s z o n y e g y e s ü l e t  hatáskörében 
alakúit g y e r m e k g y ó g y i n t é z e t  s z e g é n y e k  s z á m á r a  f. e. 
nov. lOén már életbe lépett. Minélfogva szegény szülék, az illető 
választott asszony levélkéjével elláttatva, beteg (de még kihordható) 
gyermekeiket, a’csecsemőkortól kezdve egész hét éves korukig, az 
intézet termébe, melly a’ D o h á n y u t c z á b a n  378. s z á m  a l a t t i  
h á z b a n  (ugyanazon épületben, hol az orthopaedi intézet) \agyon, 
mindennap, ’s pedig oct. létől mart. 31 éig délutáni kettedfél és har
madfél óra között, apr. létől sep. 30aig pedig délutáni negyedfél óra 
között bevihetik, ott a’ szükséges orvosi vagy sebészi segedelmet az 
intézet igazgató orvosától, S c h o e p f  A u g u s z t  doctor és professor- 
tól ingyen nyerendők, ki az orvosi rendeleteken kívül, a’körülmények
hez képest (hol meleg fürdő vagy ailövel keilend) tűzifára való pénz

M A G V A K -  és E R D E  L Y  O R S Z Á G .
Nádorunk ő cs. kir. fhgségét fenséges családostul f. nov. hó 12ikemélygyásszalboritá. E ’ napon ugyanis Sándor Leopold Fer

dinand (szid. jun. Gán 1825.) föns. fiát, viritásnak indult élte I3ik évé
ben hasmenéssel kezdett és skárlát-himlőre ’s ideglázzá fa ült betegség 
következtében, miután f. h. 5én halotti szentségekben részesült, dé
li 12 óra után 44  perczczel az egész föns. család jelenlétiben, ki
ragadó az élők sorábul a’ kérlelhetlen halál. A z annyi szép ’s dús 
reménynyel biztatott fhg hamvadó tetemei f. h. 14én bebalzamoz- 
tatván, ma, holnap’s holnapután (nov. 11-15 ’s 1 Gán) közszemlé
ül diszágyon pihennek a’ budai kir. lakvárban, ’s f. h. 1 lián dél
után illő diszszel végnyughelyükre fognak vitetni a’ budai várbeli 
templom sírboltjába. A’ Mindenható malasztja viraszszon a’a di- 
csőüllnek szendergő porain, ’s enyhülést sugározzon a’ fenséges 
kesergőkre!

N. S z e b e n :  Nov. 2ki országos ülésben a’ kir.  t á b l a i  e l 
n ö k s é g r e  szózati többséget nyerlek a’ k a t h o l i c u s o k  közül: gr. 
I l á nf f y  József nyug. kormányszéki tanácsos; b. K e m é ny Jgnacz 
’» B a r c s a i  János kir. hivatalosak; — a’re  f o r m. közül: b. l ián f f y 
László, U g r ó n  István ’s Z e y k  Dániel követek — az uni tár .  közül: 
M a u r e r  Károly kir. táblai biró; 8 a la S á m u e l  k. táb. itélőmes- 
ter ; ’s D á n i e l  Elek főispán; nov 3kán a három k o r má n y  s z é 
ki t a n á c s  n o k s á g  közül e l s ő r e  pedig a’ k a t h o l i c u s o k  közül: 
H o r v á t h  I s t v á n  kir. hivatalos; B i r ó  József kormányszéki titok- 
nok’s C s e r e i  Farkas kir. hivatalos; — a’ r e f o r m,  közül: gr.D e 
g e n f e l d  Oltó választ, követ; bá r ó Ke r né ny  Domokos k. hivatalos’s 
U g r ó n  István követ; —- a’ 1 u t h e r. közül: B r e n n e n b e r g  Sá
muel kormán) széki liloknok; C o n r á d  Mihály kincstári tanácsos; ’s 
Con rád Ferencz érd. kanczellaria melletti agens; — az uni tár .  
közül: S a l a  Mi h á l y  ’s B a r t  ha I s t v á n  korín, titoknokok ’s V e
re  s J ó z s e f követ. —

Az emberi szenvedelmek közt legnem esb’s nyugtatóbb a’köz 
jó szeretete.Minden indulat, törekvés vagy időnként lankad, hűl, el
hal, vagy elfárad bennök a’szív ,’s másokkal cserélgeti. De a’ közjó 
szeretete, tisztul ’s növekszik a’ kor hanyatlásával is ,  sírig lángol ’s 
a’ lélek, jövendő boldogsága egy részének is, e ’ nyugtató indulatot 
óhajtja. Illy nemes szenvedélyt táplált élte folytában a’múlt hónap 
5kén elhunyt országos számvevőségi elnök A u g u s t i  n o v i e s  Pá l  
is. A’ szerencse őt igyekezete után kedvező pályákra helyezte ’s 
azokon szerezte szép vagyonát fáradhatlan szorgalma’s takarékossá
ga állal. De vagyona mellett nemesen élt ’s mindig azon szép ideál 
vezérlé, hogy szerzeményünkből azon közönségnek is kell visszaad
nunk, melly minket nevelt. Es ő hív is maradt szent szándékához 
fogytiglan! ’s végintézetében ladamosi ’s blesényi jószágit, Kolozs
várott és Szebenben találtató fölkelhetőit ’s tőkepénzeit az erdélyi 
unitárius statusnak hagyá az ifjúság tudományos s erkölcsi nevelte
tésire forditandólag. Azonkívül atyaíiaí ’s pártfogottinak is bizonyos ré
szeket hagyott. A’ jók áldása lebegjen nevén ! Kokon szép példáját 
mutatá a’ közjó-elő mozdításra törekvő buzgalmának a’nagy enyedi ev. 
ref. főiskola iránt pávai Vájná D á n i e l  úr is, ki N. Enyedhez csak egy 
órai távolságra fekvő lűrinczrévi jószágát még éltében azon főiskolá
nak birtokába bocsátotta,’s végrendeleiiben azon főiskolát egyetemi 
örökösének vallotta; minden szerzeményit nagy részint azon főisko
la ifjúsága neveltetésire ’s taníttatására hagyván. Érd Hir.

A’ götlingai tudományos egyelem mult sepl. i7-18-  ’sl9kén  
tartott százados ünnepe alkalmakor több k közt a’ koloszvári ref. fő
iskolában hittudomány - oktató S a l a m o n  J ó z s e f  urat is theologiai 
doctorrá nevezte.

E ger, nov. llkén : F. hónap’ Gdik ’s 7kéu mélt. G o m b o s Imre 
főispáni helytartó elnöksége alatt tartatott Heves Szolnok t egyesült 
vm egye’ tisztikarának újító - széke. Alispánokká köz felkiáltással el\á- 
lasztáttak *. 1 zsadányi és törökszentmiklósi Almásy Gedeon, 2 mádi 
Pappszász József. A’megyének egyéb tisztviselőji és szolgálatbelijei 
következendők : Főjegyző Vratarics Károly; tiszteletbeli főjegyzők: 
BrezovayJózsef; aljegyzők: gojzesdi Madarassy János ’s Makay La
jos; tiszt, aljegyzők : ifjabbDobóczky Ignárz, egyszersmind árva-választ
mányi jegyző, SchneeLászló pertárnok, vajai Vay Gyula, zsadányi és tö- 
rőkszmiklósi Almásy Pál, nagy-kólóm Subich György’s Izsák László; fő
adószedő Kanyó Gábor ; al Goih Berta; számvevő Oláh Gábor ; fő ügy
véd bessenyőí BeöthyLajos; alügyvédek: Berecz Ferencz ’s bilkei Lip
csey Imre; tisztb. alügyvédek : liagyárosiKendelényi József, Frajzaj- 
zen László, ifj. Borhy József, ifj. Márton fíy Antal, Véges And., Babies Ist
ván ’s Ottlik Ákos ; levéltárnok Vecsey Károly ; főorvos Keszlerííy Jó
zsef. Gyöngyösi járásban főszolgabíró bernátfalvi Földváry György; 
alszolgabirak: nagvpalugyai Platthy Sándor ’s miskei Thassy Dániel; 
tisztb. szolgabirák : Fejér István s Kovács József; esküitek: Győrflylg- 
nácz ’s Borhy Imre; tiszíb. esküitek: Vecsey Béla, Hrabovszky Ig- 
nácz, MartonlTy Ignácz, Gosztonyi Károly, Hazucha József és Szabó 
Károly; adószedő Demkó János; polgári biztosok:Pólyák Józsefszol- 
gabirói czimmel, ’s Demkó István; csendbiztos E ek István; tisztelet
beli orvos Filó József; seborvos Goth Pál; tisztbeli seborvos Bajnai 
János. -— Tárnái járásban főszolgabíró Blaskovics Gyula ; alszolgabi- 
rák: Vratarics Lajos és Sütő János; tisztb. szolgabirák : Szabó János 
8 Aliinké Lajos; esküttek: Keler János ,i Zsoldos Im re’s Goth Ben-
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sőt kellő sérvkötelékeket is ingyen fog osztani, és sebészi operá
tokat is személyesen végbe vinni, segédje által pedig mindenről pontos 
jegyzőkönyvet vitetni; az ezen intézetben rendelt gyógyszerek a’ 
. N á d o r h o z “ nevezett gyógyszertárban ingyen (t. i. az intézet 

rovására) fognak kiszolgáltatni; igen sürgető esetekben pedig a’ be- 
Og gyermekek választottsági utasítás nélkül is el fognak az intézet
ben tagad ta: ni.

A’ p e s t - b u d a i  h a n g á s z  e g y e s ü l e t  előmozdítására az 
észt. részvények előfizetése már megtörténhetik. E’ részvényt (a’ 
f. e.oet. 22kén tartatott közgyűlés határozata szerint) azon egyesületi 
tagok, kik múlt évben már alappénzt fizettek, ha egyes szem élyek, 
3 ezüst forintjával, ha pedig családosak, 6 pengő forintjával fizetik. 
(Az utóbbiak ezért minden hangászati előadásra 3 beléptijegyet nyer
nek.) __ Kik csak most akarnak az egyesület tagjaivá lenni, az em 
lített részvények mennyiségén kívül még két ezüst ftból álló alap
pénzt fizetnek. —• A’ beiratás ’s fizetés nyugtatvány mellett, Pesten 
F e t t e r  János egyesületi pénztárnok urnái történik, a’ nagy hid-ut- 
czában „Magyarhoz“ czimű posztókereskedésben, Parkfrieder-haz 
szegletboltjában, a’ városi színház-ellenében; B u d á n  pedig egye
sületi alelnök T r e x l e r  Antal urnái, a’ harminczad-épület iső em e
letében, ’s a’ várban M i i e c z  Imre urnái „Levélhez“ czimű szövetá- 
rus-boltban, a’ főpiaczon. A’ csupán működő tagok ne terheltessenek 
szokott hivatali órák alatt az említett ház lső emelete hátulsó részén 
levő egyesületi irószobában magokat beíratni. Az összes tagok azon
nal megkapják oklevelüket, mihelyt a’ szabályok 8. §a szerint nevei
ket saját kezükkel feljegyzik a’ beiró-könyvbe. A’ kormányzó biztos
ság f. nov. Skán tartatott üléséből Bóthkrepf Gábor egyesületi titoknok.

F 4) K T U G Á L I  A
Azon szerencsétlen inerény, melly az 1826iki chartát fegy

veres kézzel ismét létre hozandó vala, nagy szenvedélyességre lob
banta a’ követeket, mit a’ nép folytonos ingerültsége , hatalmasan 
izgattatván a’ clubbok felszólalási által, nem kis mértékben növeszt. 
E ’ clubbok ugyanis minden módosítás nélküli helyreállittatását kíván
ják az 1820iki alkotmánynak. Sok nagy befolyású férfi határzott vé
leménye szerin t, azon e se tre , ha a ’ chartisták m eg nem buknak,  
az első kamra tagjai holtukig fogtanak kineveztetni, a’ peerméltóság 
pedig örökölhető lett volna. Midosi ur indítványt tőn a’ corlesben , 
miszerint az első vagyis felső kamra tagjai ne lehessenek Bő éve
seknél fiatalabbak, ’s bizonyos saját jövedelemről rendelkezhessenek; 
a’ 2dik kamra háromszoros számú tagjait a’ nép válassza , ’s a’ ko
rona aztán e’ háromszoros névjegyzékből válassza ki a’ megkíván
taié tagokat. Egyébiránt a’ kamra kilenéz évig legyen egvütt; úgy 
azonban, hogy tagjainak egy harmada minden három évben ujit- 
lassékineg. A’ tagok egymásután többször megválosztathatók.

Portugália jövendője“ czimmel, Lissabonbul oet. 4rül ezt 
Írják: Ha valaki kérdezné: ugyan mi lesz most e’ sok borzasztó za
varból Portugáliában ? ezt kellene válaszolnom : mi félszigeti szövet
séges respublica felé vezettetünk, melly 17év óta kedvencz gon
dolata némelly tüzes főknek. Hogy Portugália sorsa szoros kapcso
latban áll Spanyolországéval, ’s hogy d. Carlos nélkül nem juthat 
polczra d. Miguel, azt alkalmasint egész Europa rég kétségtelen 
igazságnak km éri. E ’ két ország egyesülve rohan keresztül minden 
politikai hulláinzaton, és szomorú czimbornságban sülyed a’ nyomor 
feneketlen örvényibe is. Csak a’ népek fő nézetiben ’s lelkű idében  
van különbség. Spanyolországban kisebb számú ugyan a’ politikai 
mozgalmi párt, mint nálunk:; de ott mégis nagy tömegek mozognak 
egymás irányában, inig Portugáliában csak fö'lűlete háborg a’ két 
ingerült pártnak. Spanyolországban Carlos zászlai alatt a’ várasok 
ellen viaskodik a’ pórság. Ez soha gazdag nem volt, de a’ franczia 
elfoglalás óta szörnyű szegénységbe sülyedt, szorgalmas sem volt 
soha , de lovagi vonzalmat érez magában rablásra ’s kalandos útón- 
állásra, és szereti magát az isteni igazság helyettes kiszolgálta- 
lójának tekintetni. Ez már term észetében fekszik , ’s ki és mi erő
síti meg őt ebben, az már rég  köztudomású. Azonban a’ városiak is 
olly alacsony:lépcsőjén állnak a’ politikai műveltségnek mint »’parasz
tok. Alkotmányosaknak csupán azért nevezhetők, mivel az alkot
mányos elv ellenségi ellen kell küzdeniük. (ík egészen szenve- 
dőleg viselik magukat, ’s nem tesznek semmit erőszakos nóga
tás nélkül, ’s azok, kik őket nógatják, az 1 8 12ki férfiak, csak azért 
cselekszik maguk azt ,  mivel magukról kívánnak gondoskodni. Ezek 
már régen é g ’s föld közt függnének , ha nem volnának parasztok a’ 
csataiexen, Kik ellen harczosakat szükség vezérlem , m ert mások 
a hadsereg akkori rendezetlenséginéi teljességgel nem fogadhatók 
el az illető parancsnokságokat. A’ spanyol hadsereg a’ fran
czia elfoglalás óta folyvást zendületi eszméken kotlott, ’s mivel 
most a’ Carlos elleni háborúból legtöbb hasznot vél arathatni, 
tehát sokkal nagyobb elevenséggel folytatja a’ harezot, mint azt 
távúiról gondolni lehetne. így állnak a’ dolgok Spanyolországban. 
Az alkotmányos elvhez hő ragaszkodást a’ hadsergen kivül itt is 
csak néhány nagyobb városban tapasztalhatni. A’ franczia elfoglalás 
hinté itt el a’ reapublicai szellem első magvát, melly azonban ba
josan csírázik vala ki olly gyorsan, ha az uralkodó ház annyi ideig 
nem tartózkodik Brazíliában. Leon sziget föllázadta után az augusz
tusi zendület (1 820) kiütése kővetkezők Portóban. Mindkettő leg- 
bensőbb összeköttetésben álla egymáshoz. V  pártfőnökök, kik közt 
legmakacsabb ’s ravaszabb Uiego vala , egy nagy eszmét tüzének 
ki maguknak kiküzdésül, ’s ez: Pyrenéeken túli szövetséges re s
publica volt. A spanyolok rég ohajták egyesítni Portugáliát Spa
nyolországgal, ’s portugálok is voltak, kik ettől nem igen idegen
kedtek; de nagy férfiak hiánya ezt mindeddig lehetlenné lévé. A’ 
nép azonban most is azt hiszi, hogy egykor roppant császárság szék
be! ve leend Lissabon.

S P A N Y O L  O R S Z Á  G.
A’ Gaceta de Madrid oct. 2 tiki száma határzatát közli a* 

kormányzó királynénak, a’ corteslül elfogadott sajtótörvény iránt. 
Szerinte minden hírlap íVladridban 4 0 0 ,  másod rangú várasokban 
3 0 0  ’s egyebütt 100 realnyi adót tartozik évenkint fizetni. A’ töb
bi pont a’ lapok lefoglaltatását é rd ek li’s azok követlési jogaikat, kik 
valamelly lapban m egsértőiteknek vélik magukat. Ferdinand király 
halála óta eddig minden évben uj sajtó - törvény jelent m eg , ’s a’ 
kor ’s nem zet kívánalmak mindeddig egyik sem felelt meg.

San Sebastianbul leveleket közlenek londoni lapok, niellyek 
■szerint ott összeesküvés födözteték föl, a’ város átadatására a’ car- 
losiaknak. A’ saragossai ’s a’ 2ik könnyű gyalog ezred előbb kirab- 
lani ’s aztán az ellenségnek megnyitni szándékozók a’ várast. Ivó
ra felfödözés azonban mindent jókor meggátlott.

Oct. 2 Tiki telegrafi sürgöny szerint a’ trónkövetelőnek hí
re it Ebron átkölte nem valósul, sőt ellenkező látszik bebizonyulni, 
1. i . , hogy Carlos azon időben Santa Inesben tartózkodók Soria tar
tományban , Espartero sergeitül inaltatva, Zariateguy ’s d. S eba
stian infans ellenben Ilevenga mellett csakugyan átköltözött az Ebron
Xavarraba , hol néhány ezer ujonezot szándékjok sergeikhez csa t
i am,  mig az őket üldöző Lorenzo tábornok oct. 19én folyvást mim- 
kátlanul veszlegle Beloradoban. Ennyit a’ telegrafi sürgöny , 's c’ 
kopár hirt a’ franczia lapok olly különbözőkig ferdítik e l , hogy az 
egész ügy valódi helyzetéről kielégítő ítéletet bajosan hozhatni, ’s 
■e’ részben már a’ magukat annyiszor meghazudolt telegrafi sü r
gönyöknek sem adhatni föltétlenül hitelt. Az előre bocsátott hír 
azonban mégis valószínűnek látszik , mivel többrendü magányos le 
vél majd egészen hasonértelmiileg nyilatkozik róla, csakhogy azok 
iróji többnyire a’ trónkövetelőhez szítnak, ’s ez okbul hatalma nagyí
tásával te Ívék soraik. Szerintük ugyanis Zariateguy mintegy 9001) 
em berrel jelent m eg Xavarraban, ’s Estellabau még néhány ezer 
újon ez várakozik reá , mig a’ trónkövetelő maga 1 7 ezer em berrel 
’s ezer lóval Castiliában várakozik ’s Zariateguy visszatérte után 
egész összesült erejével ismét Madridra szándékozik indulni, hatal
mas csapással végzendő a’ polgárháborút. M ennyire engedendik 
e’ terv létesítését az alkotmányos ügy sergei, a’ jövendő fogja m eg
m utatn i, ’s ez úttal csak nagyobb ’s bátrabb munkásság az, mit a’ 
királyné vezérinek kívánhatni. -— Cabrera Aresben tartózkodik, ’s 
Oraa tábornokot törekszik gállani Cantavieja ostromában.

Zariateguy visszatértét Xavarraba meghasonlásnak tulajdo
nítják, melly a’ carlosi főtáborszállásban tartott nagy haditanács ha- 
tárzati következtében támadott. A’ sereg nagy része ugyanis erő 
vel visszatérni akart X avarraba, a’ trónkövetelő pedig makacsul 
állitá, hogy inkább egyedül maradni kész; de \avarraba csak 
mint győző szándékozik nyomulni. Ezután számos tisztet egyik ez 
redből másikba helyze át, ’s ezáltal igen nagy kárt okozott ügyének. 
Általányosan mondhatni, hogy sergei e’ pillanatban nem legjobb lá
bon állanak. Az utóbbi hetekben ugyanis háromezernél több hagyá 
el harezosai közül sorait, ’s e ’ hiányt nem olly könnyen pótlandhat- 
ja helyre , m ert sergeinek nagy része már úgy is csupa tapasz
talatlan fiatalból áll. —  Az utazás je len leg  rendkívül veszélyes Spa
nyolországban; a’ számtalan guerilla-csapat minden utat elfoglal
va tart, ’s már egy postakocsi sem merészkedik szokott állomásai 
közt utasokat vagy árukat szállítani, m ert naponkint szaporodnak 
a’ fosztogatási hírek, legközelebb pedig egy gyorskocsit mogégetfek 
a’ carlosiak , ’s az utasoktul 150  ezer reált tulajdonitoltak el. —  
A’ harangok eladatását most már az egyéb egyházi ékességekéé 
követi. —

A N G L I A.
A’ nov. 9iki lordinayor- ünnep iránt több végzést hoza oct. 

26iki ülésében a’ londoni községtanács. E lőször is hosszas vita után 
azt dönték e l ,  hogy a’ lordm ayori-járdalat W estm insterbe ne a’ 
közönséges úton menjen véghez, hanem kéressék meg ő polgári 
felsége (his civic Majesty) a’ lordm ayor, a’ Blackfriar h id -m ellék 
helyett a’ London-hidnál partraszállás végett; a’nap főmenete az leend, 
meilv T em p le -Bártól Guildhallba kisérendi a’ királynét. Ezutánza- 
jos szóváltás keletkezők a’ lakománál szolgálandó pinezérekrül. mi
vel Corney állítása szerint több tagja az ünneprendelő választottság- 
nak ismerős gentlemaneket szándékozik pinezérköntösben becsem- 
pezni/s több előkelő kalmár 3 0  font sterlinget is igértmár, ha bottleman 
(palaczkférfiui) szolgálatot tehet a’ lakomán, ’s ő résziről ezek közt 
néhányat ismér ugyan , kik három palaczk bort is m egisznak egy 
széken ; de annál ügyetlenebből viselnék magukat a’ szolgálattétel
nél. Egy alsherif azon tö rtén e ti.adatot közié, hogy egykor hason
ló ünnepen, midőn a’ palaczkférfiak (pinezérek) vörös hajtókás ka- 
bátokban jelen tek  m eg, több gentleman is becsúszott, illy öltözet
ben , ’s ben lévén, csakhamar eltűnteié a’ felt űző It vörös hajtókát ,’s 
versenyt falatozott mint vendég a’ többi hivatalossal. Végre 57 szó 
val 43  ellen határzallá lön, csupán rendes pinezérek fölvétele. 01- 
tözetjökre nézve azt rendelők, hogy minden gentleman udvari öltö
zetben köteles megjelenni. Oct. 27en  1 8 0  jtí birtoku polgái kérelm et 
nyujta be a’ lordmayornak az i r ánt ,  hogy a’ fényes világításra szánt 
l  öÖezer font sterling inkább alamizsna-házak alapítására fordittassék. 
valamint az 1832hen  történt, mi a’ jó királynét minden ese tre  nagy
obb m értékben örvendeztetné ; a’ lordmayor azonban makacsul a 
fényes világítás m ellett nyilatkozók. —  Plunkett , az irlandi lord- 
kanezellár, hir szerint lelépni szándékozik hivatalárul, mit O’Connell 
hatalmas befolyásának tulajdoniénak , mivel többször elégületlensé- 
gét nyilván^nlá a’lord tisztválasztásival. Nov. 12én menend véghez

/
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ax O’Connell adó utolsó besaedetése 1830 í S3 Tik é \ro . Sóiul 
következőleg szólítja fül bő adakozásra a jóltevóket . „Az irlandiak 
érzeni fogják, hogy, mivel ellenségeik forrón óhajtják O’ Connell 
elvesztését, nekik szent kötelességük jólététül buzgón gondoskodni. 
Nagy elv forog itt kérdésben, ’s Irland népe megbizonyitandja, mi
szerint változhatlan határzattal ég föntartani azon jogokat, mellyek 
harczhőse 0 ’ Connell“ A’ föloszlott katholieus társulat titoknokának 
3 0 0  font sterlingnyi nyugdijt rendelt O’ Connell saját erszényéből, 
mi ismét újabb oldalát tünteti ki szép lelkének.

A’ Dublin-Kilót két levelét közli Ü’Connellnek Derrynane 
apátságbul. Eg}ik az irlandi társulat titoknokához, French úrhoz 
van intézve , mellyben azon szándékát nyilványitja O’Connell, hogy 
o d  31 én Oublinba jővén, az általányos katholieus társulat felosz
latását indítványba hozandja. 0 ’ Connell, mint tudva van, e’ társu
latot szabad községrendezet ’s tizedeltörlesztés kiküzdéseért alakitá; 
kissé föltűnő te h á t, hogy azt m o st. épen a’ parliamentnyitás előtt 
eloszlatja; okai azonban némileg kiviláglanakFrenchhez intézett ira- 
tííbul, mellyben többi közt igy szól: „ \ddig is kérem a’ tagokate’ 
két dolog m egfontolására: a) hogy a’ mostani kormány előtt még 
soha ollyan nem állott polezon, melly szilárd határzottsággal, őszin
tén , minden felekezetnek hasonló ’s párliránylul ment igazságot kí
vánt volna szolgáltatni; b) hogy soha most uralkodó királynénk előtt 
oily fejdelem nem ült Anglia trón ján , ki az irlandi néphez valódi 
barátságos vonzalmat érzett volna. Való ugyan, Irland még eddig 
mindig megcsalatott bizalmáért; de én m égsem  fáradtam ki ’s újra 
bizni fogok. E’ bizalmunk esalhallan tanujele leend, milly őszintén 
’s nagyszivüleg óhajtjuk a’ kibékülést. Ha pedig ismét csalatkoz
nánk reinényinkben, fenmarad legalább azon öntudahnunk, hogy jobb 
sorsra valánk méltók, ’s uj ösztönt őrzendőnk hathatósb használa
tára saját erőnknek. Azonban reményim ez úttal igen szilárd ala
pnak, megcsalatástul lehát nem félhetünk. “ — A’ 2dik levelet Clon- 
cuiTV lordhoz irá 0 ’Connell, feletetül annak előbbi számunkban köz
lőit válasziratára. E’ levélben igy szól Connell: „M ylord! Ké
szemről öröm est fogadóméi Önnek meghívását, ’s nov I — Sikaközt 
megjelenendek Dublinban, Irland állapotjárul tanácskozásra. Nem két
lem, többen is megjelenendnek, ’s igy az összejövet minden ese t
re  megtörténik A’ mostani parliament véget vetend küzdésinknek, 
fáradozásink teljes sükerilésivel. Igen jól cselekvé Ön, hogy az ál
talam felhozott indítványokon kői másokat is kivan szőnyegre te r 
jesztetni , m ert köztanácskozás végett fogunk összeülni nem pe
dig előleg megalapított határzat végbehajtására. Aan szerencsém -—•

Saldanha marq. családostul már Londonba érkezek. Brigh- 
lonben naponkint sétalovaglásokat tőn M elbourne kíséretében a’ 
királyné.—  Nov. Íjén  adó az első fényes kabineti ebédet M elbourne 
Londonban, mellyen igen számos politikai nevezetességű férfi volt 
jelen. —  Londonban oct. 26án néhány cholera - halálozás történt. 
—  0 ’ Connell ismét uj meghívást kapott politikai lakomára Stok- 
portbul, mit csakugyan el is fogadott. Már számos város készít 
kérelmeket a’ titkos szavazás behozatásaéi t. —

F II A N C Z  I A 0  K S Z Á G.
Odilon - Barrot következőleg világosítja föl politikai helyze

tét, egy a’ Siécle szerkesztőjéhez intézett iratában : „Midőn tudtom
ra adja On nevetséges és rágalmazó fejtegetésit ellenieknek bizo
nyos alkalomkor nyilványitott szándékunk iránt, egyszersm ind azt 
kívánja tő lem , hogy saját nézetimet ’s a’ velem rokonértelm üleg 
gondolkozó férfiakéit világítsam föl. Véleményem szerint, ez magá
tól is elég világos, m ert helyzetünk teljességgel nem változott. 
M ost is csak azt akarjuk, mit 1830ban kívántunk. Tapasztalásunk 
hét év óta épen nem rendité m eg nézelinket, sőt inkább m eg
erősítő azokat. —  Kiterjesztett demokratái intézvényeken alapu
ló alkotmányos királyság képezi politikai vallásunkat. —  En sajná- 
lám azon szakadást, mellyel alkotmányos ellenzésünkben vegyes 
biztosság alakulása tőn , mivel nemcsak bele olvadt a’ respublicai 
p árt, hanem lobogó zászlókkal foglalta el helyét, elveink ellen ki
kelve , ’s törvénytelen kivánati megtartásával. E ’ mia t azonban bá
torságom nem csügged. Férfiak, kiket én szeretek ’s böesülök, kik
nek magas erényeit mindenkor hódolva tisztelendem ez alkalom
kor nem úgy cselekvőnek mint én , ’s nem engedők szándékjokat 
balra magyaráztatni. E ’ meghasonlás, hiedelmem szerin t, csakm u- 
lékony, ’s mi mindig összetalálkozandunk azon inlézvények vé
delm ére, mellyek két zendületünk édes gyümölcsei.

Oct. ÜOán a’ párisi 2dik kerület választóji összegyűlvén Laf- 
íitte ’s Lefebvre jelöltek politikai hitvallása meghallgatására, Lafíit- 
te csak a’ „Sajtó“ ellen kibocsátott nyilatkoztára hivatkozók, azon 
hozzáadással, hogy a’ nyilványos vélemény kifejlésin alapuló király
ságot tartja Iegüdvösb kormány -rendszernek Francziaországra néz
ve, ’s midőn egyik választó tüzesen kérdezné: „Ön azt moudá a’ 
,,Sajtó“elíeni nyilatkoztában , hogy a respublica ideje nem jelent 
még m eg; de ha végre mégis földerülne az , valljon hozzá pártolna 
e On?“ rögtön ezt válaszolá: „N em , én nem vagyok pártolója a’ 
respublicának, hanem őszinte barátja a’ nyilványos szabadsággal kap
csolatban álló királyságnak; ’s ezenkül tudatnom kell Önökkel, mi
szerint a’ respublica nem fog soha megjelenni, ha a’ júliusi napok 
ban adott ígéreteket teljesíti a’ kormány, ’s ha a’ nyilványos sza
badság kifejlése sulyegyenben marad az eszmék előhaladásával; de 
igenis megjelenem!, ha az alkotmányos kormány-elv gyakorlataiul 
eltávoznak hatalomgyakorlóink, ha gyűlölt ’s rég elkopott óságok
hoz törekszenek visszatérni, ’s ha az alapegyezést m egsértik.“ —• 
Az uj kamra a’ sok kopott óság mellé némelly nevezetes!) elemeket

is szerelne keblébe fogadni, m ert csak aristokraliábul m egtérő uj 
demokratia segíthet Francziaország ügyén. A’ mostani demokraták 
elveit csak kincs - szomj és hivaalvadászat izg a tja , a dem agó
gok elvei pedig csak póruralkodásra czéloznak, melly mindenkor 
kénvuraságra vezet. Tocqueville ’s Beaumont hajdani aristokrata 
törzsökből ritka nézetszabadelm üségre em elkedőnek, ’s minden mel
lékes dynastiai kérdés elől kitérve csupán a’ haza valódi boldogságát 
tüzék ki maguknak nnmkaczélul. A jelen  pillanatban számos minden 
féle elvű férfi csoportul össze e’ je les két férfi körül, ’s a’ katholicusok 
része m eglevőn győződve, hogy e’ férfiak csupán üdvös vallás szabad
ságot ki) ánnak,Odilon-Karról ellenzése vigyázva kénytelen e’ férfiakkal 
szemközt föllépni, ’s a’ republicanusok is tisztelni tartoznak őket. Sem 
Thiers, sem Guizot vagy Molé-féle m inisterség nem kegyelheti e’ fér
fiakat, mert leplezetlenül kimondott igazságaik nem egyeztethetők ösz- 
sze a’ ministeri tekervényes finomságokkal; harezra azonban m égsem  
m er velők szállani a ’ m inisterség, m ert fél, hogy ez esetben az e l
lenzés egy része hozzájok csatlakoznék. Az ellenzés, már kezdi át
látni , hogy vallás nélkül ország nem tarthatja fen magát, ’s e’ fér
fiak példájából sok jó t tanulandnak.

K erryer, Genoude , W alsh , Nettem ent ’s Bousquet urakat 
a’ nyomozó biró és statusügyvéd indítványára minden vád alul föl
menté a’ párisi törvényszék tanácskamrája, mivel teljességgel sem 
mi legitimista - összeesküvési terv sem  sült ki ellenük. A’ Dubuis- 
son elleni nyomozás azonban folyvást tart ama’ levél miatt, m ellyel 
B erry  hgnéhez irt.

A’ Ouolidienne szerint az orosz követ ’s Mólé gr. közt ko
moly összeszólalkozás történt Constantine inegtartatása iránt. —  Az 
aráboktul Constantineben elfoglalt zászlókat ’s álgyuk egy részét 
Parisba szállíttatja Valóé. Constantine m egtartása közfigyelmü tárgy, 
’s azért épen nem érdektelen annak közlése, hogy az utolsó tuni- 
si bey többször ajánlkozók az egész országban szigorú rendeletek
kel köz békeföntartásra, ’s kész is volt magát évenkint 200  ezer 
.spanyol piaszternyi adófizetéssel Francziaország alattvalójává nyilat
koztatni. Valamennyi aráb tö rzsök , még Aclunet bey családját sem 
vevőn ki, öröm est hódolna a’ tunisi beyriek, miből teljes valószínű
séggel következtethetni, hogy a’ tunisi kormány barátsága nélkül nem 
biztositandhalja magának soha Constantine birtokát a’ franczia kor
mány. Oamrémont tábornok eltakarittatása komoly katonai ünnepély- 
lyel ment véghez; a’ katonaság inindazáltal nem igen gyászolja ki- 
m ultát, mivel általány osan neki tulajdonítja a ’ váras késő elfogtalla- 
tását, azt lobbogatván szem ére , hogy utolsó pillanatban is folyvást 
békéről álmodozott Aehmettel. E’ főnök jelenleg néhány száz lo
vaggal a’ saharai sivatag déli határin tanyáz; az aráb törzsökök nagy 
része elpártolván tő le , most a’ francziákkal szándékozik szövetség
re  lépni, ’s naponkint barm okat’s fát vitet eladásul a’ váras ebbe. 
Az öreg Hadschi - Noliman folyvást hű párthive a’ francziáknak , ’s 
minden alkudozásnál közbenjáróul szolgál aráb rokoninak. Bend-Ous- 
sa elfogatása nem valósul; de szorgalmasan nyomozzák őt minde
nütt a’ francziák, mivel töm érdek kincse van, mit elásott a’ váras 
elfoglaltatása előtt. Az először a’ városba rohant franczia katonák 
dús zsákmányt nyertek; némelly közlegény csupán készpénzben 
8  ezer frankot is szerze magának. Gazdag fegyverek, aranyhimze- 
tü kelmék és szőnyegek kereskedési czikké váltak a’ tisztek közt, 
’s Conlantine szerencsétlen lakosi kenyér ’s födél nélkül bolyongnak 
szerte  a’ közel erdőségben.

N É M E T O R S Z Á G .
Hannovera nov. őkén: Egy épen most m egjelent kir. ren 

delet által a’ statusalaptörvény teljesen ’s ünnepélyesen ellörlesz- 
telék, az alattvalók föloldoztatván az iránti köteleztelésöklül, ’s az 
eddigi statusgyülésnek vége szakasztatott. A’ kabineti négy idősb 
minister kérte , m eg is kapta elboesáttatásái, és kerületi m inisterek
ké tétettek, mi által Schele első m inisterségre emelkedik. Az a- 
dóbul 100  ezer tallér fog elengedtetni-, ’s tüstint összehivatnak 
az 1 8 í9 k i RBdek, hogy az akkori alkotmányt, az ő felségétől meg. 
határzott módosítások szerint, változtassák. —■ A’ kir. rendeletet leg
közelebbi számunkban közlendjük.

Münchenből nov. 2kán Írják, milly részvéttel üllték ott oct. 
2kát. F elnytta tik  ez ünnepen a’ fejdelmi s írb o lt,’s látni lehete m ,:;g 
most is köny harmatos szem eket, mellyek a’ felejthetlen Maksz’s hőslel- 
kü Eugen koporsójánál elázva , az azokban nyugvók erényire em- 
lékeztetének. A’ köz tem etőben több ezer főnyi néptöm eg hullám
zók a’ sírhalmok kö rü l, mik virágokkal, az elmúlás ’s feltáinodás e’ 
jelképeivel, diszesittetének. A’ kir. felségek is elsétáltak a’ tem ető
be ’s több holt sírjánál, kikről kedves vala em lékezniük, megállot
ták. — München egészségi állapotja olly kedvező, milly a’ nyári 
hónapokban is aligha volt ez idén —  Lipcse a’ közelebb években mint
egy újjá született a’ számos nagynem ű épületek által. A’ lakosok 
száma nőtlen nő ; a’ gazdagok, kik m egizlelék az angol kényelm et,
’s a’ kereskedők, kik legbiztosabban adhatni vélik tőkepénzöket épü
letbe, folyvást építtetnek, ’s a’ város keleti o ldala’s a’ legköze
lebbi faluk közti téren házak és kertek diszlenek. He hogy egyéb 
tekintetben sem m aradjon'hátra Lipcse, m egtették a’ szükséges ké
születeket gáz világításra is, a rövid idő múlva elkezdetendőre. E ’
vállalatok sok ezer kezet foglalkoztatnak, ’s a’ jólétet n e v e lik .__
A’ vasútra nézve mondhatni, hogy ámbár a’ Lipcsétől Drezdáig 
felállítandó gyorsan halad, ’s jövő évben egy része már elkészülend, 
sajnálni kell mégis, hogy a’ vasutigazgatás bizodalmát elvesztő, mi 
egyéb hasonló vállalatra is káros befolyású leend.
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Azon hosszas vitáknak, mellyek a' szászországi gyűlésben 

a' zsidók fölszabadittatásuk iránt tartattak következő határozatok ve
iének véget: 1 )2 0 — 25 zsidó ezéhbeli kézműves lehet; 2 ) Némi nem 
czéhes kézmüveket, mint ostorszövés, könyvkereskedés, kőnyomás, 
miknek gyakorlatára a’ polgárjogmaga is elégséges, folytathatnak. 3) 
IV em adóznak ezután önállásu gazdálkodásért, mint honi zsidó ném- 
bereli összeházasodásért sem ; hasonlóan elengedtetik a’ 10  tal
lér, mit minden, Drezdában kiütött tűzkor fizetniük kelle. 4) Nem 
szabad többé rendőrségi katonának kisérni a’ zsidót Freibergbeni 
tartózkodásakor. 5) Lipcsében és Drezdában építhetnek magoknak 
synagogákat. 6) A’ bérbe adott vett házat megtarthatják birtokjok- 
ban, de tiz év alatt nem adhatják el. 7) Kik Lipcse és Drezda kül
városiban szándékoznak lakni, nem köteleztetnek orvosi bizonyít
ványt előmutatni.

S C H W E I Z .
A’ szerencsés benyomás, mit a’ Baseltól Zürichig terjeden

dő vasút iránti lépések egész Schweiz ban okoztak, ’s azon fáradhat- 
lan ügyesség, mivel az ide gleni igazgató biztosság viszi e’ fontos 
tá rg y a t, biztosan reményltetik, hogy az em lített vállalat ugyanazon 
időben létesülend egy másikka1, melly M rassbiirgtöl Baselig szán
dékozik vasutat állítani, ’s mi által elkészíttetnék egy szem e a’ nagy 
láncznak, melly valaha éjszakot déllel’s keletet nyugottal összekap- 
csolandja. Tagadhatlan ugyan, hogy egyes eantonok ’s cantonkerü- 
ietek képzelt vagy valódi é rd ek e , melly az egésznek jólétével nem 
mindenkor egyezte thető , fog némi akadályokat görd teni e’ fontos 
terv útjába; de tapasztalás bizonyítja, miképen a’ vasúti eszm e, ha 
egyszer «lind itt ati k , halad minden nehézség daczára is, ’s elsodorja 
magával az ellentörekvéseket. Csupán hathatós és gyors munkálat 
által érhetni czélt jelenkorunkban ; ’s ez épen, mit a’ basel - zürichi 
vasúti biztosság szem előtt ta rt, e z , mi legyőzendi az akadályokat, 
’s a’ tervet európai érdekűvé bélyegzendi.

O L A S Z O R S Z Á G .
Messinai levelek szerin t, a’ görcsmirigytőli nagy félelem 

mi ott igensok lelketlevert, m egszűnt,’s kecsegtet legalább azon re 
mény, hogy a’ közelebb télszakon a’ kedvetlen vendég elmaradand. 
Közönségesen beszélnek az élelem szabad szállittalhatásárul Nápoly- 
országból, melly m egszüntetését a’ zárintézetnek mindenki óhajtja. 
Máris több élénkség mutatkozik a’ foglalkozásokban.

G Ö It Ö G 0  R S Z  Á G.
Az idegen katonák szám a, kik a’ Bajorországgal kötött 

szerződés szerint Görögországban fizetés mellett önként szolgálnak 
kitelvén szolgálatidejök, mindinkább kevesedik. E ze n , Görögor
szágra nézve kellemetlen dolgon megjavított fizetés által kívánt se 
gíteni a’ kormány , minden katonának I 5 leptával (3 ~ kr.) adván 
többet,mint előbb. De még e’ m ellett is igen ohajtoznak a’ katonák ha
zájukba vissza ; azonban Görögország sokkal kevésbbé van még m eg
erősödve, mint sem állandó sereg  nélkül ellehessen. A’ katonasze
dést külországbul’s az idegen segédseregtartást Görögország pénzügyi 
jelen állapotja lehetlenné teszi; de az idegen katonák feláll»ttatása 
sokkal inkább is eil »nkezik a’ kormány irányzatával, mint sem azt vég
ső szükségen kívül, czélszerüleg használhatná. E’ szerint honi ka
tonákhoz kell folyamodnia. ( sak az a’ baj, hogy a’ görögségnek ál
landó katonáskodástól idegensége mélyen gyökerezik. Ellene van
nak különösen a’ régi pártvezérek, kik nincsenek még mind megelé- 
gülve, m ert az állandó sereg  fékzi ’s m egtöri hatalmokat, ’s ők, nem 
bírván különben is szükséges ism éretekkel, a’ főtiszségre juthatást 
nem rem ényihetik; ellene van továbbá a’ szent zsinat, melly az ál
tal hatalmas befolyását korlátoztatni véli. De maga a’ nép is általá
ban többet kereshetvén műszorgalom ’s egyéb munka által, mint 
ha katonáskodik, hajlóbb amarra mint em erre, annyival inkább, mi
vel a’ szoros rendtartástól m indegyre idegenkedik. \ égre maga a’ 
kormány is meggondolván mind az e lő íté le te t, melly szerint némi 
zsarnokságra vivőnek tartják ném ellyek az állandó katonaságot, mind 
a’ kezeket, mellyek az által olíy népetlen v. gyér népségű ország
ban az iparágoktul élvonalnak, különös vigyázattal té v é é ’ fontos do
logban lépteit. A’ statuslanács, mint hallik , következő határozást 
tön : Az ország hadiereje 8 ezer emberből álland, ’s a’ szolgálat
idő négy évig tartand. E ’ szerint évenként 2 ezer em ber fog föl- 
fegyvereztelni. 8 0 0  ezerre  tevén tehát a’ nép szám át, esztendőn
ként 4 százra fog esni egy katona.

0  R 0  S Z 0  R S Z  Á G.
Odessai tudósitás szerint a’ czár oct. 7kén „éjszaki csillag“ 

gőzösön Kertschből R edut-K aiéba utazott. A’ czárné és Maria Ni- 
kolajewna nagyhgnő oct. 7kétiil 11 kéig még Krimmben mulatónak 
Alupka a’ középpont, miből gyakran ki-kirándulnak a’ környékbeli 
kellemes tájakra. —  Alkanczellár Nesselrode gr. és az orosz udvar
nál levő ausztriai követ Fiquelmont gróf Odesszákul sz. l ’étervárba 
ézkeztek.

Szent-Pétervárábul írják, hogy Paskew its hg megunván a’ 
lengyelországi helytartóságot, arról lemondani szándékozik. A ztis 
emlegetik, hogy ha a’ czár elfogadandja a’ hg kérelm ét, hihetőleg 
az úti közlekedés ’s közönséges épületek főigazgatója, gyalogsá- 
sági tábornok Toll gr. fog Lengyelország helytartójává neveztet
ni, kinek aztán Oldenburg hg Péter veendi által jelen hivatalát. A’ 
czárt novemberben várják Moszkvába, Petersburgba pedig a’ jö 
vő januárban vissza kaukasusi Htjából, e’ szerin t azon némellyek 
között szárnyalt h ir , mi szerint Törökország fővárosába isszándék- 
lott volna utazni a’ czár, nem fog megvalósulni.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Az angol és franczia követ egymás közt és a’ török kormány 

nyal folvást tanácskoznak. Némellyek szerint a’ porta és Mehemed- 
Ali közötti súrlódást akarják eligazitni; mások tudni vélik, hogy a’ 
porta Algier iránt komoly lépéseket tön Franczia országgal, ’s An
gliát választá közbenjáróul. —- Görögországi levelek legközelebb 
újra élénk surlódásrul tudósitnak Rudhardt és Lyons urak között. A’ 
görög királyhoz —  mond a’ tudósiló —  többek között Lyons úr is 
hivatalos vala fényes lakomára. Szokás szerint a’ főudvarmester mu- 
tatá ki mindenik vendégnek az asztalhoz vezetendő asszonyságot. 
Rudhardt ú r épen asszonyának nyujtá vala karjá t, midőn Lyons úr 
hirtelen közbe lépett ’s indulatosan jelenté, hogy azon asszonyság 
neki vala kimutatva. Rudhardt úr m entegetődzik, a’ főudvarmester 
W eichs úr pedig engedelm et kér, ha talán valamit téveszte, kérvén 
egyszersm ind Lyons u ra t, tetszenék neki más asszonyságot válasz
tani , ’s épen előttük lévén a’ köz tiszteletű Rudhardt asszony , 
lenne szives azt karöltve vezetni asztalhoz. De Lyons úr a’ helyett, 
hogy ezen csak aíhangon nyilatkoztatott kérésre hajlott volna, han
gosan ellenmond, (Que croyez vous? croyez vous, que je suis 
pour tout le monde?) nyújtja karját hitvesének, ’s ott hagyja a’ tár
saságot. Sajnálhatni, hogy csupán udvariság elleni hiba, mitől egyik 
fél sem  látszik m entnek, két jeles szivű ’s lelkű férfi közt ujraolly 
kedvetlen szakadást okozhatott. Egyébiránt az eseten, legalább mint 
előadják, kétkedni is szabad. —  Oct. 18kárul következőt közöl 
egy stambuli levél: A’ benyom ás, mit nálunk ausztriai főhg János 
okoza , leírhatatlan. Vem annyira mint egy hatalmas fejdelem aty
jának testvére, de sokkal inkább mint az általányos európai mivelt- 
ség képviselője tűnt fel köztünk ő fensége. Vagy terjedelmű istné- 
retei , a’ biztosság, mellyel forgott a’ fővárasban ’s melly alig en- 
gedé hinni, hogy azt m ost látta először, a’ napkeleti szokásokkal! 
pontos ism éretsége bámulást gerjeszlének a’ törökökben, kik nehe
zen foghatják föl a’ je len t, mivel a’ múlttal nem barátkoztak meg. 
Egyik veje a’ szultánnak, midőn a’ követségi palotában udvarlott a’ 
főhgnek , annyira megzavarodék ennek látásán, hogy szólani nem 
tudott. A’ főherczeg magas tulajdoninak meggondolása háborító meg 
hihetőkép a’ fiatal m uzelm ant, mi neki becsületére szolgál, ’s két
kedhetni: találkoznék e csak tíz török is a’ szultán birodalmában, 
képes a’ főfoku miveltség előtt hasonlag megzavarodni ?

E L E G Y H I K .
A’ lipcsei Alig. Zeit. oct. 25 rü l tudósítván a’ közelebb múlt 

mihálynapi vásárrul, mondja többi között, hogy azon 1 5 0 — iS O e z e r  
vég posztóbul, mi vásárra v itetett, közel 100  ezer vég kel tei ;  o l
csóbban ugyan mint előbbi vásáron, mindazáltal arányban a’ gyapjú 
utolsó nyiretkori árához, noha a’ gyapjuár azóta 5— 6 pCtelfölebb 
szökkent. Ezüslpénz igen kevés volt, mintha elenyészett volna; 
de arany bőven. —- A’ legfonlosb vállalkozások közé tartozik két
ségen kivül a’ jelenleg Mühlhausenben (Alzátziában) alakuló ré sz 
vényes társaság terve, melly szerint llüningennél a’ Rajna egy ré 
szét 6 0  lábnyi széles csatornába szándék csapolni ’s azt Alzá'zián 
keresztül egészen S trassburgig nyújtani, ’s az illy módon különfé
le helyeken eszközlendő 3 0 0  lábnyi vízbukkanások által 6 ezer öl- 
nyi mechanical erőt pótolni ki. Egyszersmind a’ csatorna mind két 
oldalán vasutakat szándék felállitni, ’s vizerő által olly sebesen h »j - 
tatni a’ terhes szekereket, m in ta ’ belgiumi vasút «kon. Végre a’ viz 
egy része azalzatziai nagy síkság czélszerü öntöztetésire fog,a’ földtu
lajdonosaktól fizetendő bizonyos bérért, fordittatni. —  Az altai’s 
Uralhegyek aranybányáji hasonlithntlanul gazdagabban adóznak, mi 
óta orosz ezredes Anosoff azon szerencsés eszmére jőve, hogy az 
aranyhomokot megolvasztassa , mert a’ tűz ereje a’ homokban levő 
vassavanyt öntött vassá változtass , miből aztán az aranyat kénsa- 
vany állal könnyen elválaszthatni. —  Nagy mértékben magokra vonák 
jelenleg á’ természettudósok ’s erőmüvészek figyelmét azon villany- 
magneses erőmüvek is , mellyeket Ejszakamerikában Davenport és 
Cook találtak. Egy olly erőmű t. i., melly 18 koczkahüvelyknyi 
tért fogott el, ’s mellynek kereke, a’ három rá ható villany telep
pel, (electrische Batterie) egy perez alatt ezerszer fordult, 201) 
fontnyi terhet emelt föl azon ezer fordulat alatt. Davenport úr meg 
van győződve, hogy számos villanytelepet, vagy egy igen nagyot 
illesztvén az erőm űre, «z állal a’ legnagyobb erőmüvet is képes 
m eginditni, pedig az egész készület csak ötöd vagy épen tizedrészi- 
be kerülne annak, mi egy gőzerőmü fölálliitalására szükséges. —  
Varsói levelek szerint a’ czár némelly kitűnő tábornokokat t. i.t Bis- 
trom , Poletzko, Obruczem és Nesselrode urakat s/.ép lengyel jó 
szágokkal méltóztatott m egjutalm azni, mellyek 30 , 2 0 , 10 ezer
forintot jövedelmeznek évenként. —  A’Sziléziában dühösködött görcs- 
mirigynek azon kitűnő bélyegét közük, hogy a’ hova egyszer be
kapott, ott rendesen több tagjait ragadá el a’ családnak; ellenben U- 
gyanazon házban megkímélte az idegeneket. Némelly helyen ötö
dét is kivégezte a’ népességnek.
G A B O N A Á R :  nov. ud ikén: Tiszta lxiza 7 0 j2 /3  — 6 3 l / 3  — 5G l [ Z -  K étsze

res 46 2 / 3  — 43 1 /3  — 40- Rozs 36 2 /3  — 34 2 / 3  — 32- Árpa 26 2 / 3  
25 t / 3  — 23 l é S  — Zab 20 — 19 l /3  — 18- Köles 96 — 90 —  86 2 /3 -  
Kukoricza 34 2/3 — 33 l / 3  — 30 2 /3 -  

P É N Z K K L K T :  November n k éo . Bécsi * pCles «tat. köt. 105 1/ 4 ; 4 pCtes 
100 5/16 ; 3 pCles 77 7/ g ,  2 l / 2  pCtes 59 3 / 4 ,  bécsi 2 pCtes bankóköt. 
55 1 /2 -

D U N  A V IZ  A L  L Á S  nov.: 12én 6' 3" 0'"- 13án : 6' 3" 0'“ - 14én 6 ' S" «'"• 
15én 8' 3" 0'"-

Szerkeszti H e I ro e c * y. Nyomtatja B e i m e l .
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P O . Ö L A L A T t  Mng)Brors*íSg (SÄtidot* Leopold Ferdinand cs. kir. fhg temetése) kinevezések >s előléptetések) saoinbnthelyl hírek) Leopold napi pest! soka- 
dalom) lipeael Csal vásár) üögrábl szüret) hírek a> bosnyák határszélekrül) vlcsapi Malonyay dános Aloifc b. első nlknnezellár f )  különféle: szerencsétlen* 
ségek Száva folyamon) mitrovlczi gyújtogatásuk, Hűmmel József elhunyt hazánkfiáért gyászmise Becsben ’sa>t. ) egyesületi gyapjitraktár ügyében-) Portugá
l t  (a* cortes korlátlan vétóval ruházza föl a* kiráynét) a* kormány Idegenkedése Howard de W aldentül) ’s a’ t )  Spanyolország (Zatlategdy ’s di Sebastian 
Fbrott átkölte) d. Carlos Duratlgobaíl; s a’ L) Anglia (O'Connell a’ dublini általányos társulatot föloszlatja) folytonos lapvitak CoMstantlnc bevételéről) a’ 
királyné Brigthonben} a’ city folyvást készül a’ lordmayor*ebédre) ’sa 't.)  FrancZlaország (a' parist válosztások. síikére j constantiHei hírek; ’sk 't .)  Németor
szág (a' hannovorai király rendeleté ; 's a ’ t- Elegyhir. Habollaár. Pénzkclet. DünaVizállás. Lotto.

M A G Y A R O K  S Z Á  G.
Sándor Leopold Ferdinand cs. kir. fhg hült tetem eit három 

napi közszemlére kitételük utón tegnap (noV. 17 én) délutáni 3 óra- 
kor, az idvezült fens. fhg magas rangjához illő ünnepi szertartás* 
sál végnyughelyükre helyzék a’ budai kir. lakvór alatti sírboltban. 
A’ tem etés napján délután egy órakor már elzáraték az udv. kápol- 
na ajtaja *s a' még folyvást csapatonkint tóduló népsokaság, noha 
m ár nem látható többé a’ diszalkotványon nyugodott holtteste t, eh 
foglaló a’ palota előtti t é r t , hol utóbb a* sűrű néphullámzat miatt 
alig tudók helyeiket elfoglalni a’ tisztelkedésül kiállott budai egyen
ruhás polgárok, katonaság, 's egyéb a’ tem etésnél munkás részt 
vett személyek. Három óra után megindult az ünnepélyes temetési 
jórdalot, 's illy alkalomkor m egtartatni szokott rendszabályokkal 
ment véghez jaz egész gyászos szertartás, n. m. iNádasdy Ferencz Öcs- 
k«y Antal *s Keresik János püspökök, számos főbb rendű egyházi 
személy, 's  «’ pesti középponti növendékpapság teljes diszü ’s tisz- 
telgésü szolgálata mellett. A’ jelenvolt számtalan nép arczain mély 
illetődés je le i m utotkozának, ’s több oldalrul lehetett e* szókat hal
lani: „B ár ne ragadta volna ki körünkből az irigy sors olly korán 
e ' szép rem ényű fiatal fhge t!“ —  Aífi engesztelő miseóldozat ma 
reggeli 9 órakor m ent véghez az idvezült elhunytért. —

0  cs. kir. ap. föisége Schsoll György nagy-bresztoványi 
lelkészt a’ pozsonyi társas káptalanhoz kanonokká; Eötvös József 
b. m. kir. udv. kanczellariai tiszteletbeli fogalmazót a’ tiszamelléki 
kerületi tábla tiszt, közbirójává nevezni; ’s Kamiéi* Ferencz huszti 
elemi iskolai tanítót; Nikolóssy Ferencz szomolnoki erdőszhiva- 
tali számvevőt ’s Frölich József bónyaszerügyelőt ugyanott; vég
re  Bauer János nagybányai hutam éstert nyugalmazni méltóztatott.

A’ m. kir. udv. kamra > áss E lek bánsági k. bányász igaz
gatósági ’s kerületi törvényszéki ideigl. iktatót, a’ rozsnyai banya- 
m esteri ’s bányásztörvényszéki másodhelyre alkalmazó.

S z o m b a t h e l y ,  nov. 9ikén. Mezővárosunk ritka ’s m aga 
nemében jeles látványnak, vala szemtanúja. Ugyanis elkészülvén 
Becsben a’ kéttornyú székesegyház éjszaki tornyába szán t, ’s ré 
szint boldogult Sziber kanonok hagyományábul, részint mostani m. 
m egyés püspök ur bőkezüségébül ö n te te tt, mintegy 40 mázsás ha
ran g , miután tegnap szokott szertartással fölszentölteték, m a, szá
mos néző közönség jelenlétében rendöltetési helyére , m inden, illy 
alkalommal történni szokott veszély nélkül fölcsigáztalott, ’s pöczke 
beillesztése ulán ttistintm eg is huzatot!. Hangja mélyen ható tartós 
rezgési!, kellemes, de némileg tompa, mit azonban a’ gvakortabbi ha- 
rangozás idővel nagyrészint m egszüntetend. Magyar n . elvű kör
irata szerint, Szent István első m agyar király tiszteletére öntették; 
's  valóban egészen megfelel a ’ vallas e ’ nagy pártfogója 's terjesz
tője emlékének.

L e o p o l d  napi vásárunk, mellytül olly fölötte sokat vártak 
a’ már néhány egymásután következett sokadalmon rem ényükben any- 
nyira megcsalatott kereskedők ’s te rm esz tő k , most i s , valamint 
többnyire mindenkor szokott, elválhatlan társával, tartós országos 
esővel ment véghez. Hazánk ’s rokon tartományi majd minden hely
ség é ü l jelentek meg vevők, adók, te rm esz tők , gyártók, szóval 
minden rendbeliek, kik pénzforditüssal keresik mindenapi kenyerü
ket. Az idő igen kedvezett e’ távúiról, közeirül ’s külföldrül sereg 
lő a’ haza javát ’s egyszersmind tulajdon jólétét eszközlő szorgal
mas néposztálynak, ’s fiatal Pestünk főbb u tezó i, ’s tág vásártere 
pompás piperében várakozónak az é rkezőkre , ’s ha nem is épen 
vevésre de legalább bámulatra bizonyosak voltak ragadhatni 
minden bár melly világrészből jövő idegent, lie mi történik? Alig 
közeidnek városunk sorompihoz, és ime az eddig tartott gyö
nyörű időt sűrűn hulló eső vá'tá föl, bobjaink elrejtek minden 
kecseiket, és színvesztett esernyőket feszítettek k i , vásártérünk 
a’ Constantinet ostromlott francziák sárban ’s vízben uszó sátortö
m egéhez hasonlíta, ’s utczáink rendkívül fölvidíták a’ bérkocsiso
kat ,  m ert reménylhették, kogy a’ téli takarmányt beszerzik a’ bo
kát verő sárból; a’ kereskedők szép reményei pedig a’ szó tel
jes  értelmében, az esernyőárusokat, vargákat és csizmadiákat kivé
ve , vízzé váltak. Kendernek, ’s dohánynak eleinte m eglehetős ke
leté volt. Multvásárkorihoz képest szökkent ’s drágult árban: a’ gyártat* 
lan bőr ,  ó-gubacs, bárány ’s középfinom-gyapju, sáfrány, toll és 
pehely; — csökkent ?s olcsult: kender, lenolaj, háj, szalonna,zsir, 
’s leginkább a’ dohány és méz. Egyébiránt ezekrül bővebb fölvilági* 
fást mai Értesítőnkben közlött árkeiete ad hazai termékinknek. —- 
A ’ gyalogvásár is rósz volt, m ert a’ silány kelet miatt elkomorult 
term esztőknek nem igen volt kedvük pénzkiadásra , ’s ernyőgyártók 
’s bérkocsisokon kivüí csupán a’ színházak, egyéb m ulatságok,’s ven
déglők kapák meg a’ magukét.

A ’ lipcsei sz. Mihály napi vásár nem felelt meg a’ várako
zásnak egészen, a’ közkívánatnak pedig épen nem. Csupán a’ posz

tóárukról mondhatni, hogy keletük a’ legvakmerőbb rem ényeket 
is meghaladó. Igaz ugyati, hogy egy vég posztó 3 — 4 tallérra 
olcsóbban kelt m o st, mint múlt húsvéti vásárolt; de mivel a’ gyap 
jühoz is olcsóbban jutottak a* gyártók, valóban elégülten hagyhatók 
el a’ vásárt. E ’ vásáron azonban kissé emelkeldék a’ gyapjúéi*, ’s 
igy jövendőre a’ posztó is magasb áronkelend. N evezetes vala még 
a’ bőrvásár, is elannyira, hogy három nap alatt az egész fölzsú
folt m ennyiség elkelt» még pedig ugyanazon jő árön , m ellyen 
múlt husvélkor keresék. Egyébiránt többi részletében igen közön
séges volt a’ sökadalom.

Zágrábi levelek szerint, ott a’ Szüret jobban jutalm azott, 
mint hazánk egyéb részeiben; igaz ugyan, hogy a’ tartós esőzés» 
’s ennek következtében hamar beállott bűvös idő hatalmasul góllá 
az érést » ’s az idei term és csak fele tt’ tavalyinak» de ezt a’ 
bor minősége kipótolja» ’s igy az ottani borok e’ részben is ellen
tétet képeznek a’ hazánk egyéb részeiben termettekkel# m ert köz
tudomású» m iszerint egyebü tt, igen csekély kivétellel, nem csak 
m ennyiségre, hahem minőségre nézve is alacsonyabb lépcsőn áll 
az idei bortermés a’ tavalyinál. =—

Bosnyák határszélekről oct. 6 ig terjednek hiteles tudósi* 
tásink» ’s úgy látszik, mór Ali basa is inkább enged a’ sürgető körül
ményeknek Herczegowittaban, ’s pontosban kezdi teljesitni a’ nagy u r 
parancsit. Legközelebb a’ travttiki vezér több törvényszerű rendre czél- 
zó intézvényt létesíte, mik közül leginkább említendő ntlevél nélkül 
Utazás ellen hozott eddig itt nem ism ért t ilalma. E ’ rendszabály igen 
korlátozandja a’ csempezést. Az ismért belinni A li-\\ idacs basa, ki 
Vezére volt a’ nem rég múlt lázadásnak, ’s annak elnyomatása ulán 
bilincsekben Konstantinápolyba vileték, kegyelm et ’s Szabadságot 
nyert a’ szultántól. Belgrádi tudósítás s z e r in t, a’ szerb kormány ’s 
ausztriai consul közt komoly izetletlkedések támodlak, miknek köny- 
nyen ez utóbbinak visszahivatása lehetne következménye.

Vicsapi Malonyay np. János Aloiz b. bel. t. tan., NyitCa m egyei 
főispán, m. kir. udv. Kanczellai'ia első alkanczellárja , Sz. István ap. 
m. kir. rend középkeresztese ’s a’ t. f. h. tű ik én  reggel 6 ^ ó ra
kor élte 64 ik  évében tüdősorvadásban elhunyt. Béke porainak !

K ü l ö n  f é l é i  Száván a’ rendkiviil alacsony vízállás módfölött 
nehezíti a’ hajózást. A’ Sziszekből érkező hajóknak kétszer ariny idő* 
re  van szükségük Mitroviczba evezésre, mint eg y éb k o r,’s ez okbul 
sok hajó áradásra várakozva vesztegel inkább, mint anrtyi időt kérty- 
tessék útközben tölteni; ezt pedig annál inkább teljesíthetik , mivel 
a’ magtárak födélig rakvák gabnával, elannyira, hogy az adásve* 
vés a’ nagy válogathatósóg m ellett majd egészen elalszik. Minő 
veszélyes most a’ Száván hajózás, tanúságul szolgált múlt héten Há- 
csa szigetke m ellett egy elsülyedt hajó , rnelly két ézei‘ mérő bú
zával volt terhelve. E ’ szerencsétlenségnél is kitűnt a’ biztosítás 
haszna; a’ kárt azonnal kipólolá a’ biztosiló egyesület. Ugyanazon 
veszélyes szigetcsúcsnál egy másik hajónak derékkötele elszakad
ván, három hajóslegényt vízbe sodra, kik közül keltőt megszabadi- 
tának; a’ 3dik azonban áldozatja lón a’ hullámoknak, ’s távúi a’ ha
jóiul halva jelent meg ismét a’ viz fölszinén. Pár hét óta kétszer 
gyújtottak házakat gonoszszándékuak; először ugyanis a’ váras kö
zepén; de szerencsére nem okozhata nagy kárt a’ vész, m ert töké
letes szélcsönd ’s gyors segítség azonnal elnyomók a’ lángokat. Má
sodszor vásárkor támodt túz, még pedig egyszerre  három helyen, 
mit hihetőleg azért gyujtának, hogy a’ tolvajok szabadabban űzhes
sék gyalázatos m esterségüket. Ekkor három szénaboglya ’s egy fé
szer égett el. Egy árukkal rakott kocsiban is gyújtó szerekre talál
t a k , ’s már emelkedni is kezdenek a’ lángok; a’ kocsi zsidó tu'ajdo- 
nosi mindazóltal kút alá vontalak szekerüket és szerencsésen m eg
mentek árúik nagyobb részét, csakhogy a’ megmaradtak jó részét 
haszonvehetlenné tévé a’ viz. Zimonyi hírek Szerint Uolgoruki o- 
rosz hg már elhagyá az orsovai vesztegházat ’s Alilosch bg szék
városába u tazék , hol legközelebb török követ is jelen t meg, A’ 
Szerbia számára munkába vett alkotmányi javítás nem juthata még 
végihez, mivel számos akadály mutatkozék, m ellyek majd lehetlen- 
né tevék az eddiguralkodottféktelenség üdvös korlátozták D unántúl 
az egészségi állapot javult; de Bosnyákországban még folyvást 
pusztít a’ már annyi kárt okozott m arhadög, *s e’ baj Szerem ben is 
kezd mutatkozni.

Nagy hazánkfia, Hummel József, szász * weim ari nhgi udv  
karm ester, böcsületrendi v i té z ’s lovagja a' sólyom - rendnek, mint 
lapjaink említek, f. é. oct. 4 7 én Weimarban elhunyt. Vele nagy 
hangmüvészt veszíte nem csak'jj hazánk, hanem az egész müveit 
Europa; ő nagyérdemű férfi volt a’ csudabáju hangvilágban,’s azon 
iskola egyik utolsó m estere, mellyet M ozart alapíta. Emlékét tisz 
telve f. é. nov. 17kén délelőtti 11 órakor M ozart gyönyörű gyász
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miséjét hangoztató el. Pécsben számos műbarát s tisztelője a fáj- 
. . j 'o i i  olly korán elhunyt halhatlan m űvésznek. —
<J p  0  H T ü  G A L I A.

Lissabonbul érkezett oct. 26iki hír szerint, a’ cortes ott fo’y- 
?ást az alkotmányjavitással fogl.alatoskodék, s 44 szóval 17 ellen 

W ot tulajdoníta a’ királynénak saját kénye szerint fölfüggeszthetni 
J ö , eloszlathatni a' co rte s t; bizonyos határidő múlva azonban ismét 
össze kell gyűlni a’ cortesnek, ’s ha azt gyűlésre idézni a’ királyné el
mulasztaná, önszántukból is összegyűlhetnek. A’ ministerek nyilat
kozván yt bocsátanak Palmerston lordhoz, miszerint inkább ohajtnának 
egyenesen vele levelezni, azaz: szeretnék, ha Howard de Walden 
követet visszahíná az angol kormány. Corteselnök ’s alelnök, oct. 21- 
kén történt választás következtében novemberre is Macario de Cas
tro ’s J. L. Moniz maradt meg.

S P A N Y Ü . L O I I S Z A  G.
Csatatérről érkezett hírek szerint Espartero oct 22én  Abe- 

‘ar ’s Cabrejasban tartózkodók 27zászlóa!jjal ’s kétezer lóval, m iSo- 
riaban nagy élénkségét gerjeszte. ü . Sebastian infans ’ s Zariate- 
o-uy átköltét az Ebron igy írja le egy haroi oct. 20iki levél: „Miu- 
Tán a’ társzekerek oct. I9én szerencsésen áthaladtak az E bron’s biz
tosítva lőnek a’ túlparton, ma reggel egy vadász század köteleket 
feszíté ki egyik partról a’ másikig, ’s kijelölve lévén e’ szerint a’ 
gázló, a’ lázadók egész serge Sebastian infans, Zariateguy, Villá
ién! Elio ’s egyéb főtisztek vezérlete alatt átköltözék a’ folyamon. 
Az alig 0 0 0 0  főnyi sereg két órai pihenés után Pennacerrada felé 
folytató ú tjá t , számos podgyásszal ’s két rozzant hegyiálgyuval. Mi
vel pedig még folyvást hire szárnyalt, hogy a’ trónkövetelő Navar- 
raban vagy a’ baski tartományokban lappang, a’ carlosi junta az illy 
hírek terjesztésire kétezer realnyi büntetést rendelt. —  Inigoerős- 
sé^et csakugyan elfoglalók a carlosiak oct. 2 4 én , miután 14 napig 
vitézül harczolt a’ csekély számú chrrstinoi őrség. Palillos ’s egyéb 
vérengző guerilíafők szüntelen mozgásban vannak Estrem adura 
’s Andalusia határin , Malaga ’s Cordova tartományban pedig párt
vezérek kezdnek sergeket gyűjteni, ’s délrül szandékjok megtámod- 
ni Madridét. A’ kormány e’ sok rósz orvoslásául folyvást tartalék se 
re,* -alakitásrul gondolkozik; mi azonban igen bajosan eszközölhető 
illy nyomasztó pénzhiány mellett. A’ nép egyébiránt már mindkét 
részrül unni kezdi a’ végetlen polgárháborút, elannyira, hogy nem 
rég Lopez volt minister , visszatértekor a’ tartom ányokbul, nyiltan 
kimondó a’ cortesü 1 esb en , m iszerint a nép neheztel a coi tesre s
békét óhajt, akárkinek kormánya alatt. A’ cortestagok közt is inge
rült meghasonlás uralkodik. így  például legközelebb, midőn a’ kö
vetek a’ ministerek m egjelentét kivánák, hogy fölvilágitást adjanak 
M eer b . , hatalmoskodásirul Barcelonaban , Vila, Barcelona követe 
igy szólal „Ezen M eer b. Catalonia zsarnoka,“ mire Seoane tábor
nok e’ szókkal rohaná meg ő t: „ így  m erész On egy tábornokot 
szidalmazni?“ „ ig en , viszonzá V ila. ő zsarnok ’s orgyilkos.“ A’ 
rendkívül fölgerjedt Seoane tábornokot ezután alig tudák lecsilapita- 
ni. Ha e’ közingerültség továbbra igy marad , súlyos helyzetük leend 
a’ ministereknek. —  A’ Rothschild házzal kö tö tt’s már lapjainkban 
is említett újabb szerződést az almadeni kényeső-bányák iránt meg- 
semmité a’ cortes 1 0 4  szóval 9 ellen.

Hosszas hallgatás után végre ismét telegraíi sürgönyt kö
zöl a’ M oniteur Bayonnebul nov. 2rul, melly szerint a’ trónkövete
lő oct. 27ikén néhány roncsolt zászlóaljjal csakugyan Durangoba 
érkezett. A’ baski tartományokba lépte, mit olly makacsultörekvének 
tagadnia’ carlosiak, korán sem  gerjeszte olly izgásta’ tőzsércsarnok- 
ban, minőt múlt évben Gomez hátrálta okozott. Eztazonbannem  igen 
csudálhatni, ha meggondoljuk, hogym ostnem tarthalniannyita’ trónkö
vetelő erejétől, mint akkor, ’s a’jelen pillanatban egyedül az aggaszthat- 
janém ilega’ hazafiakat, hogy a’ kormány folyvást nem képes elég e
rőt kifejteni a’ polgárháború m egszüntetésire. E ’ tél már most ismét 
apró pántolódásokkal fog elteln i; a’ carlosiak majd várakat töreksze
nek foglalni, az alkotmányosak pedig azokat ostromaiul fölmenteni. 
—  Cantavieja felől oct. 2 öón élénk álgyuzás hallatszék.

Az eddigi választások sükere következő: tizenhárom tarto
mányban föllengősdiek, huszonháromban mérsékesdik ’s hatban ve
gyes véleményüek jutottak követségre; hét tartomány választási még 
nem tudvák. Madridi levél szerint oct. 29rul, a’ kormány re tteg  a’ 
föllengősdiektül, ’s parancsot kiddé Esparterohoz, miszerint a’ cor- 
tesnyitási napra 4 ezer főnyi katonaságot tartozik küldeni Buerens 
’s Púig Sam per tábornokok parancsi alatt a’ főváras védelmére.

A’ kényeső-bányák miatti vita következtében az igazságmi- 
nister utóbb azt nyilványitá, hogy a’ cortesnek nincs joga az Ítélő- 
székek foglalatosságiba avatkozásra, mire annyira felbőszült a’ cor
te s , hogy Toreno grófot, ki az érintett szerződést köté a’ Rothsehiid- 
házzal, az azon szerződést meghosszabbító királyi rendelet következ
tében törvényszék elibe határozó idéztetni, noha nem sokkal ezelőtt 
Pia Pitót hazaárulónak nyilatkoztatá, mivel bizonyos szerződése
ket, miket elődei kötőnek, átnézet előtt nem akaró teljesítői. Ezt 
csupán a’ cortesToreno elleni személyes gy ülölségének tulajdoníthatni.

A N G L í A.
Oct. B ükén csakugyan feloszlató O’Connell az általártyos 

irlandi társulatot Bubimban, melly alkalomkor számos hallgató je 
lenlétiben hosszas beszédet tárta szokott modorjában, ’s többi közt 
igy szóla : „Az angolok sziveit hatalmasul fölingerlék az irlandi nép 
ellen. Azon ország papsága ellenünk fordult, ’s noha ez rendkívül ra
gaszkodik a’ pénzhez, mégis nagy mennyiséget ir alá, hogy engem 

érdemes torsomat megfoszthasson parliament! ülésemiül. illy bá

násmód ugyan téríthet e protestáns vallásra kalholicust? Uram, fáz 
elnökhöz fordulva) illy okok, minőkkel az angol papság harczol, ké
pesek lennének é Önt vallásváltoztatásra bírni, ha még nem volna 
hive az uralkodó egyháznak?“ —• E lnök: „Valóban n em !“ —- 
(Halljuk!) O’Connell: „Bizonyosan, Ön azt valóban nem cseleked- 
*ié; ’s ha nekem okokra volna szükségem , hogy protestáns vallás
ra ne té r je k , a’ protestáns papság e’ bánásmódja mindén egyéb o- 
kot kipótolna. (H alljuk!) Vallás ! nem uram,  e’ képmutatók vallása, 
csak tizédzsarlósbul áll, pénzen alapszik az ’s aristokratai uralko
dásvágyon. Felfuvalkötságukban vakm erőségnek tekintik , ha hét 
millió em ber különböző vélemenyü merészkednék lenni velük/* —  
Élénk színekkel föstvén ezután Irland nyomasztó Ínségét, mibe tory- 
kormány taszitá , mégis szükségesnek állitá , hogy Irland rendkívüli 
bizalmat mutasson az angol kormány irán t, ’s következő határza- 
tot hoza indítványba, mit azonnal zajos tetszéssel fogadott el a’ gyű
lés : „Áthatva legélénkebb háláiul M ulgrave gr. iránt, szilárd, fér
fias , em berszerető  ’s párttalan kormányzásáért Irlandban ; határta
lan bizalmat helyezve ő fölsége mostani ministerségének őszinte 
kétségtelen akaratjában, melly szerint Irlandot teljes jogegyenlőség
re szándéka emelni Angliával és Skótziával; mindenek fölött pedig 
elfoglalva legmélyebb tisztelet- ’s hálaérzettül ő felsége, kegyes ki
rálynénk iránt, fölvilágosult hazafiui politikájáért, melly kormányzata 
szerencsével biztató kezdetét kitüntető: ezennel nyilatkoztatjuk, a’fen- 
álló kormány iránti bizalmunkat kitüntetni akarólag, hogy e ’ társulat 
e’ pillanatban eloszlik, czéljainak létesítését pedig a’ népbarátilag é r
ző irlandi palamenttagokra ’s ő felsége kormányára bízzuk.“ A’ 
Times már tulajdonkép föloszlottnak mondja az Anglia’s Irland köz
ti uniót,mivel a’ tisztségvesztéstül rettegő m inisterek mindazt m egad
ják O’Connellnek, mit dublini külön parliamenttülreménylhetne. —  
W ellesley marq. volt keletindiai fökormányzónak, ki Seringaptnam 
bevételekor részire jutott 100  ezer font sterlingnyi zsákmányt ne- 
meslelküleg m egvetett, ’s utóbb ötezer font sterlinget nyere nyug
díjul, most élte alkonyán pedig pénzzavarban sinylik, a’ keletindiai 
társaság fényes érdem ei némi m éltánylataul, 2 0 ezer font sterlin
g e t ajándékozott. —

Az angol lapok folyvást keményen vitáznak Constantine be
vételérül, ’s még keményebben annak állandó megtartására!. A* 
torylapok közt leghevesben a’ M. Herald kel ki a’ franczia te r 
jeszkedés ellen Afrikában, ’s béke Napóleonjának nevezi Lajos Fü 
löpöt, mint ollyant , kit azéhoz hasonló dicsvágy buzdít, ’s ki az 
eszközválasztásban épen nem finnyás. Azonban, úgym ond, majd 
alkalmasint nem sokára eljő az id ő , ineliyben e’ franczia hódítá
sokat kivétel nélkül nem lörténtekké teendi Angi a. Egy másik czik- 
kében azon már valamennyi lapban visszavont h irt, m iszerint a’ 
francziák Constantine bevételekor minden benszülöttet, ném bert *s 
gyerm eket, különbség nélkül kardra hánytak , most gyülölség-ger- 
jesztésül használja a’ francziák ellen, durvaságról vádolván ő k e t, 
minőt csak Numidia sivatag vadjai képesek elkövetni. Itt úgy lát
szik felejté a’ jó M. Herald San Sebastian ’s Badajoz elfoglaltatá- 
sát az angolok által. E ’ góncsoskodásokra a’ radical True Sun ezt 
válaszolja: „Mi olly igen böcsüljük Anglia érdekeit, valamint jó 
tory czimboráink , ’s azért figyelemmel szándékunk áttekinteni a’ 
Morning Herald czikkét. E ’ lap úgy vélekeszik, hogy Francziaor- 
szág, mivel tengeri hatalma csak a’ miénknél gyöngébb, egykor 
Kassziával egyesülend, minket a’ földközi tengerrő l egészen kizá
randó. E’ szerint tehát nincs Francziaországtul mit tartanunk, ha
nem csupán megtörténhető egyesülésétül Hussziával. A’ nélkül, 
hogy a’ jelen leg  Francziaország ’s Russzia közt létező határzot- 
tan ellenséges indulalu nézeteknek különös fontosságot tulajdonit- 
nánk , egészen valószínűnek tekintendjük ez állítást. Először is elég 
tudnunk , hogy az érintett két hatalmasság egyesülése nem te tt
dolog, hanem csupán lehetőségen alapuló vélemény. E ’ lehetőség 
valóban rendkívüli fontosságú Angliára nézve, elannyira, hogy azt 
méltán é le t-halá l kérdésnek nevezhetni. Úgy de mi következik eb- 
bül? Az által előzzük e m eg a’ kérdéses lehe tőséget, hogy a’ két 
tengeri hatalom egyikét, melly t. i. ránk nézve félelmesb vagy 
gyöngébb, jó előre megsefnmitsük? Francziaországgal mi nemcsak 
mély békében é lünk , hanem még azonkül szövetségesei vagyunk. 
Ha tehát Francziaországgal összekocczanni szándékunk, ürügyét 
kell arra előbb keresnünk; ’s mi leszünk kénytelenek a’ m egtá- 
modást kezdeni, és egész Europa szine előtt igazságtalan háborút 
küzdeni. Az európai néptörvények egyik gyűjtem ényében sincs 
olly czikk , melly egyik nem zetet jogositná a’ másiktól elragadni 
igazságos harcz által szerzett hasznait. A’ francziák nem hódítási vágy
ból küzdőnek; az algieri dey arczon csapá a’ franczia consult, *s 
ez épen olly megbánlás , mintha a’ dey valamelly hajójokat fog
lalta volna el a’ francziáknak , például a’ Vixent. X Károly elég bö- 
csüleférzéssel hirt a' m egbántásért boszuállásra: sergéi elfoglalák 
A lgiert, ’s a' francziák m egtarták. Ha Algier müveit ország, úgy 
igenis lett volna jogunk közbejárulásra ’s illykép szólásra : „V eg y e
lek  pénzt 's  hagyjátok el az országot. Szabjatok föltéteket a’ dey- 
nek , de az országát ne tartsátok m eg.“ Itt inindazáltal nem kell fe
lednünk , hogy Algier czudar kalózfészek volt, méllynek , csupán 
létezése is homályt Vetett egész Európára. ’S Europa, vagy lega
lább a’ keresztyén Europa igen örvénde> látván visszatértét keresz
tyén fejdelem ’s müveit nem zet birtokába olly tartománynak, melly 
úgyszólván bölcseje volt hajdan a’ keresztyéhségnék , s több j e 
les egyháztanitó szülőföldje. Móndják ugyan , hogy W ellington hg 
nyilatkozásra szólitá föl Polignac liget, ’s ez  erősen fogada, m isze-
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•nt Francziaország nem szándékozik e' hódítását megtartani, de 

ezzel rúlul bepiszkólja a’ Herald az érdemes liget, mert ez e g y e -  
m.sen a z t  bizonyítja, hogy Wellington hgnek legkisebb fogalma 
sincsen alkotmányos királysági rendszerről. Alkotmányos kiiálysag- 
ban ugyanis puszta semminek tekintendő a minister minden ige
l t e ,  ha azt a’ két kamra véleménye meg nem erősíti. Valamed
dig a’ franczia kamrák föl nem hagynak Algierfál, épen nincsen 
ministerinknek joguk panaszkodásra a’ franczia kormány ellen. Fran- 
cziaország Belgiummal fölhagyott, noha megkinálák azzal. A’ fran
czia ellenzés mindig azt emlité legnagyobb sérelmül Lajos Fülöprül, 
hogy kormánya nem tarló főn méltóságát a’ külügyekben ’s mindenütt 
engedélyekre mutatkozott hajlónak. Czimboránk mondja ugyan, mi- 
szerintő épen nem óhajt háborút Francziaországgal. ’S ezt igen alapos 
oknál fogva ! —- Épen nem illik az angol torykhoz, olly fennyen beszélni 
An° lia nagyságáról \s érdekeiről, miután Vixen ügyében néma volt. Mi
dőn első hire érkezek e’ hajó elfoglaltatásának, a’ M.Chronicle igen főn- 
hangon főtt tárogatójába, pedig e’ lapot mindenki Palmerston lord éte
rének tekinté ; de ugyan követék e példáját a’ toryk I Pártjokbol 
rendkívüli követet kőidének sz. Pétervárba, Londonderry lordot, kit 
ott igen jól fogadtak. Nem tudjuk ugyan utasításit, de alkalmasint 
kitaláljuk. Londonderry ezt mondó sz. Pétervárban : „Mi toryk bá
mulunk titeket ’s utáljuk a’ whigeket szabad szavaikért. Vicsorít
sátok csak fogaitokat Vixen ügyében a’ whigekre ’s ne gondol
jatok néhány vastag szóval mellyeket majd legközelebb a’ parliament- 
ben kénytelenek leszünk kimondani, hogy nagyon meg ne boszant- 
suk azon makranczos állatot, a’ John Bulit, mellyen olly kényel
mesen lovagiunk.“ —  Francziaország ellen nincsen nyomos pana
szunk, a’ francziák hatalmas nemzetet képeznek, ’s már megkísér
lők velük szemközt erőnket. ’S ugyan ki szenvedett ekkor legtöb
bet? Mi, mert mi iszonyú adósságba vertük magunkat, mellymég 
most is vajmi súlyosan nyomja vállainkat.—  M i , ’s velünk a’britt 
nemzet nagyobb része mindig ellene fogunk nyilatkozni olly há
borúnak, mint a’ most gerjeszteni szándéklott; ellenben, ha vala- 
melly nemzet minket fogna megtámodni, ’s a’ jog részünkre nyi
latkoznék, akkor bizonyosan azon ministerek oldalához állunk, kik 
Anglia becsületét megboszulják, akár whigek aztán azok, akár 
pedig toryk. “ —

A’ királyné fogadtatásakor majd összeroskadt virágterhe a- 
latt az agg Brighton, ’s azóta folyvást vidor mulatságok színhelye, 
mit nem csodálhatni, m ert minden lovagi szellemű nem zet mindig 
inkább hódol némber uralkodónak, főleg pedig illy szeretetre mél
tó i 8  éves virító rózsához hasonlónak. A’ királyné naponkint ko- 
csiz ’s nyargal; nyílt esézáját 4 apró hattyuszinü ló (pony) vonja,’s 
ezeket két parányi gyönyörű karcsú legényke hajtja fehér nadrág
ban, vörös dolmányban ’s aranyhimzetü fekete bársony süveggel. —- 
.Előttük két hasonló gyerkőcze lovagol hófehér lovacskákon, a’ ko
csi után pedig 6 előkelő udvari. Ezekre azonban senki sem ügyel, 
m ert mindent csak maga a’ királyné, a’ nyájas mosolyu deli szűz 
fejdelem foglalatoskodtat. Lovon különösen igéző.

Azon hirt, miszerint London keleti részében choleraesetek 
m utatkoztak, a’ Courier valótlannak állítja, azon m egjegyzéssel, 
hogy három hirtelen halálozás valóban történt ugyan, de egyéb 
jelei teljességgel nem tűntek elő eddig a’ fővárosban, az annyira 
re ttegett nyavalyának.

A’ házasságon kői született gyermekek iránti uj szegényi 
törvény hathatósága igen kedvezőn mutatkozik. 1835ben  ugyanis 
Angliában ’s Wallisban 7 \ ,2 9 8  törvénytelen gyerm ek esett a’ sta
tus terhére , 1836ban pedig csak 4 5 ,1 3 5 . Ugyanez évben a’ gyer
mekülés ’s titkonszülés is igenm eggyérült.

Oct. 3 1 ikén Norfolk hg főudvarmarsal Londonba érkezvén, 
azonnal szükséges parancsokat oszta ki a’ czímer-hivatalnak (H e
rald’s College) a’ királyné kisérete iránt, a’ nov. 9iki pompás já r
dalaton. Statushintókban ’s lovakban rendkívüli fényt szándék ki
fejteni. A’ királyné díszkocsiját 8  tejszín ló vonandja; ezt négy 
hallovas magányos hintája követendi a’ királynénak, egyik feke
te , második szü rk e , ’s a’ két utolsó sárga lovakkal, ezután Kent 
lignó, Cambridge és Sussex hgek ’s a’ t. nem kevésbé fényes fogat- 
jai következendnek. Altalányosan mondják, miszerint az idei lord- 
mayor-ünnep fölőlinulandja valamennyi eddig ta rto tt, hasonló ün
nepély pazarfényét. Az embertódulás iszonyú leend. Sz Pál-egy- 
ház mellett már három oldalrul magas erős alkotványokat emellek 
többrendü padsorral. A’ Guildhallban fölállított asztalok 7 5 0  sze
m élyre számitvák; egv magaslaton külön asztal áll, mellynél a’ki
rályné foglalatul helyet, jobbrul ’s balrul mellette pedig négy-négy 
tagja a’ kir. családnak ’s nyolcz idegen követ, mint fejdelmeik kép
viselője —  Ezen asztalnál csupán arany tányérok fognak hasz
náltatni. —  A’ Dublin-Pilot ismét egy levelét közli ()’ Connellnek 
Cloncurry lordhoz , mellyben a’ szabadelmü irlandi parlamenltagok 
szándéklott gyűlését, Londonban kívánná tartani nov. IO án, mivel 
mái* sok tag előre óda utazott, vagy legalább útban van, egyéb- 
irautpedig nov. # 0 ika előtt nem igen forduland meg fontos tárgy a’ 
parliamentben. —  Nov. 3ikán ismét beszakadt a’ Tem ze-Tunnel, 
’s egy napszámos, férj ’s 5 gyerm ek atyja vízbe fűlt. Brunnel ur 
mindazáltal nem veszti bátorságát, sőt rem ényű, hogy legfölebb 
tíz nap múlva ismét kijavítva leend a’ kár ’s a’ munka gyorsanfog 
haladhatni óhajtott véghez. —  A’ Globe szerint hat hónap óta neveze
tes változások történtek a’ fenyitő törvényeken, különösen pedig a’ 
Lu'álos büntetést többnyire elvitelre változtatók,-

F B A N C Z I A 0  11 S Z A G.
A’ pfli isi válosztásokrülérkezett hírek szerint,azok kedvezóleg sükerül- 
tek a’ kormány részire. A’párisi tizenkét biztosságban november 5ikéir, 
jelesen az 5ik ’s Oik kerületben választottak csak ellenzéki jelöltek Sal- 
verte ’s Arago urakakal, a’ többi kerületben általányosán ministeriekre 
vagy mint a’jour. des Bébals szereti őket nevezni, alkotmányosokra e- 
sett a’ válosztás. A’ választoltak nevei e z e k : Jacqueminot, Lefebvre 
(ittLafíitle kisebbségben maradi), Legentil, Garmeron, Beudin, H e
inous  ’s Cochin. Három kerületben még nem végzék a’ válösz- 
tási munkálatot. A’ #dik kerület válosztását, hol Laflltte ellen Lefe
bvre urat 1 1 0 6  szóval valoszták meg 1005  ellen, a’ Commerce sze
rint megpörleni szándék mivel egy választó lapocskát, mellyen e’ szók 
valónak olvashatók: „Ni l’un ni l’autre des deux Jacq u es; j ’ aime 
mieux Jean (Egyik Jakabot se, jobb szeretem  Jánost)“ az első válasz
tó hivatal elnöke törvénytelenül megsemmité , ’s Lefebvre csupán 
ezáltal nyeré meg a’ többséghez szorosan kivántatö 1 1 0 6  szózatot, 
melly különben 2 2  1# választónál 1 1 0 7 re  emelkedvén, ujább válosz- 
tást tett volna szükségessé. Strassburgban is végezvék már a’ vá
lasztások, ’s hat kerülelbül csak egy választott ''ellenzés! je lö lte t» 
Martin urat ,  ki 17 szózattal győzé le a’ ministeri jelöltet. A’ pá
risi válosztások sükerét igen komoly kövelkezméhyünek mondják. 
Parisban a’ személyes hatások sokkal gyöngébbek, mint a’ tartom á
n y o k b an ,'s  a’ politikai kérdés mindenható. A’ doclririairektűli féle
lem pedig olly nagy , hogy váratlan többségek 's bámulatos ki
sebbségek mutatkoztak a’ jelöltek ré sz ire , kiknek túlságos véle- 
ményiben bizonyosan nem osztoznak azok, kik őket szózatikkal segi- 
ték. A’ lyoni ’s párisi ÍS #4 ik i mozgalmak óta, még soha nagyobb 
izgás nem nyugtalanító Párist s Francziaorsaágot, mint a’ je len  vá- 
losztási fordulat.

A ’ M oniteur hivatalos jelentését közli áz igazságministernek, 
a’ franczia törvéhyszékek munkálatiról 1835ben , mellybül kiviláglik 
hogy az em lített évben csak 1 7 7  sajtó - ’s politikai vétség fordult e- 
lő , mig 1 8 3 # b en  6 0 # re , 1 8 3 4 b en  pedig # 1 9 re  ment számuk. 
Összesen # 8 9  szem ély jelent m eg törvényszék előtt az érintett p e r
ben, kik közül # 0 8  szabadon bocsátlaték. A fenyitő törvényszékek 
elölt Í1 8 ,# # 5  pör volt folyamban; a’ bevádlott 1 6 4 ,5 8 6  személy 
közül (köztük 3 # ,0 4 #  némber) # 4 ,4 9 5  mint büntelen minden alul 
fölmentetek, ’s 1 4 0 ,3 9 1  különböző büntetésre ítéltetek. 1 8 3 1  óta 
1 8 3 5 ig  # 9 7 # 0  szem élyt bocsátottak ki a’ fékházakbul ’s gólyákrul, 
kik közül 5 4 6 #  ismét börtönbekerült. 1831 ben # 3 0 5  öngyilkolás 
történt Francziaországban, közlök 5#1 n ém b er; 8 5 0  öngyilkosság 
júliusban tö rtén t, ’s legkevesb decem berben, Joinville hg 5 ezer 
em berrel már visszaérkezék a’ m edschez-el hammari táborba; N e
m ours hg még Constantineben tartózkodik ugyan, de naponkint kor
m ány-parancsot vár onnan elindulásra.

Egy katonatiszt, következő érdekes adatokat közöl a’ M es- 
sagerben mint szemtanú Constantine bevételérül: „M iután számos 
veszély ’s bajtürés közt végre csakugyan megkezdhetők Constantine 
ostrom át, a’ rendkívüli rósz idő végveszéllyel fenyegeté egész ser- 
günket. Oct. 8 án éjjel m enydörgés, zápor jég  ’s hó olly irtózato
san dühönge, hogy inár kétségeskedm  kezdénk vállolalunk sükerül- 
hetésén. Több emberünk sárba fúlt ’s néhány megfagyott. Mór hát- 
rálásrul is gondolkozónak némellyek, midőn m ég elég szent lelke
s ü ld  foglaló el az elméket, ’s „Ggyőzelem  vagy halál“ lett az e. 
gész sereg harczkiáltása. Szenvedésinket szóval leírni lehetetlen ’s 
Francziaországban még sem fogják illőn méltanylani győzelmünket, 
m ert az irigység lealacsonyitandja böcsét. A’ bey palotája gyönyö
rű  és szemet vakító fénnyel épült, harem jében mintegy 3 0 0  rab- 
hölgyet találtunk, kik mindazáltal többnyire rútacskák, ’s ha az af
rikai Scipio előtt csupán illy ném berek jelentek meg elcsábítására, 
valóban nagyot csökken becsében erényének érdeme. A’ nagy nyáj 
közt azonban mégis mintegy j #  elég tűrhető arczu, egy pedig va
lóban tündöklő szépségnek mondható. Mint látszik , erényük m ég 
eddig tisztán maradt á’ franczia győzök ellenében. A ’ főkormány- 
zó szabadon bocsátá őket. Angoulemeben ismét nyugtalanságok ü- 
löttek k i, mik azonban többnyire csak m esterlegények verekedé- 
sibül állottak. Néhány sebesités után ismét csöndet eszközle A 
katonaság. —

N É M E T O R S  Z A G.
Folyó nov. íjé n  költ hannoverai kir. rendelet így szól: Au- 

guszt E rneszt Isten kegyelmébül Hannovers királya, Nagybrittannia 
’s Irland kir. h g e , cumberlandi hg slb. folyó évi jul. ókén király
ságra léptünkkori rendeletünk által aképen adók hiv alattvalóink tud- 
tokra kir. akaratunkat, hogy szoros megfontolás alá kívánjuk vonat
ni e’ k érd ést: valljon az l8 3 3 k ise p t. # 6 iki statusalaptörvényt m eg 
kell e ’s mennyiben változtatni, vagy az alkotmányt az Í8 3 3 ik i ál
lapotra visszavinni? M eggyőződhetnek hív alattvalóink, hogy mi illy 
szent ’s atyai szívünknek drága kötelesség teljesítésekor minden vi
szonyt tekintetbe vettünk; ’s kívánságunkat hiv alattvalóink boldog
ságára ’s m egelégülésére irányzotluk. A’ vizsgálat végi é julta után 
sietünk nyilvanyilni határozatunkat. Az 1 8 3 3  sept. #üki  stalusalap- 
törvényt minket kötelező törvénynek nem tekinthetjük, mint melly 
alapiitatási módja szerint nem bírhat kötelező erővel. A’ közönsé
ges statusgyülés, melly az 1819 dec. 7 ki kir. rendeletnél fogva lé- 
tesitte ték , midőn a’ statusalaptörvény felállíttatását ajánlá 1831 april. 
3 0 kán a’ kabineti m inisterekhez intézett iratában, következő alapel
vet nyilatkoztata, hogy az illy nagy fontosságú munka csupán a’ király 
és iiiidek egyesült munkálata által létesülhet. A’ körmany ez alap
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elvet elfogadta, következőleg nem oily alkotmányru! vala seó.m ellyet
a’ király adjon az országnak, hanem mit király és KRek szerződés 
utján alapítnak. Ugyde a’ szerződés szerinti alapítás elve több féle 
módon megsértetett. Több javaslatot ugyan is , m ellyel a’ közönsé» 
ges statusgyülés a’ ötatusalaptörvény iránt tön , a’ kir. kormány nem 
fogadta e l , hanem maga a’ király hirdetteté azt ki némelly a’ kor» 
mánytul sj&ökségesnek vagy hasznosnak Ítélt változtatással, a’ nél» 
ktil hogy az előbb a’ RRekkel közöltetett ’s tőlük elfogadtatott volna. 
Következőleg hijényzott a király és statusok közötti együttmunkálat 
azon határozatra nézve, mi szerint az 1819k i mindaddig fenállott al
kotmány kötelező ereje eltörlesztetik. A’ statusalaptörvény illy irány» 
zata ellenkezik az 1820kÍ rekesz »oklevelek öökí czikkével. De 
nemcsak annyiban erőnélküli ránk nézve a’ statusaalaplörvéiny, men» 
nyiben törvénytelen eredetű , hanem olly halározati is vannak> mel» 
lyek született uralkodási jogainkat mélyen sértik, ózonban köz- 
tudotnásfa nyilványitottük az alaptörvény iránt idegességünket, ’s 
több ízben vonakodtunk azt aláírni. Minthogy e’ szerint a’ statusalap- 
törvényt kötelezőnek nem tarthatjuk, azon statusokkal ivem tanács
kozhatunk , kik az alaptörvény által hatahnaztatnak m eg ujdon ké» 
szitendő alkotmány-alakításra Illy körülmények között f. évi oct. 
3 0 kán kötelességünknek tartottuk a’ közönséges statusgyülést, méh 
lyet az idei június 29kén elhalasztottunk -, félbenszakasztaíii, ’s e- 
zennel nyilványitjuk, hogy az 1 8 3 3  sept. 26ki alaptörvény kötelező 
ereje mostantól fogva el van törlesztve, Az em lített alaptörvény 
m egszűntének term észetes következése, hogy az előbbi annak ala
kultáig fenállott ország- ’s országstatusi alkotmány erejét visszanyer
je. M eg akarván azonban alattvalóink elméjét nyugtatni, ezennel 
nyilványitjuk, hogy az alaptörvény m egszüntetése semmi befolyás
sal nem leend azon törvények ’s rendeletekre, mellyek annak klhirdet- 
tése óta közre bocsáttattak, sőt inkább azon törvények ’s rendeletek , 
törvényes úton el nem lörlesztetésükig teljes erejöket ’s hatásukat 
megtartandják. Hasonlag az ország igazgatás eddigi m enete mind
addig változatlanul maradand , míg szükségesnek ’s czélszerűnek 
nem  látandjuk a’ változtatást. Ha már a’ statusalaptörvényt erővesz
tettnek nyilatkoztatjuk, innen önkéüyleg következik, hogy a’ k r. tiszt
viselők áltáljában —- kiktől azonban paranesink pontos teljesitését bizo- 
dalmasan várjuk—  a’ statusalaptörvényre kiterjedt esküköteleztésük- 
tői egészen fölmentetnek. Ha tehát az 1833ki statusalaptörvényt nem 
fogadhatjuk is el, mindazáltal hajiunk az 1833kig  fenállott alkotmányt 
különféle pontiban uj határozatok által kiegészíteni és szigorúbb értel
művé alakitni. Meliy előttünk becses ezél elérésire meghatároztuk, a' 
közönségesstatusokat, kiket az 1819  dec. 7ki kir. rendelet erre  m eg
hatalm az,’s kik a’ jelenleg általunk eltörlesztett statusalaptörvény lé- 
trebozalaig teljes erejűek valának, haladék nélkül ősszehíni, ’s velük 
közleni javaslatinkat'Lelkesülvén azon élénk óhajtástól, hogy a’ m en
nyire lehet, már «lőre hárítsunk el minden ez iránt támadható két
séget, közlünk hű alattvalóinkkal némelly vonatokat a’ javaslatok
ból, mellyek az 18  1 9ki RRnek tüstint összegyűlésük után elé fognak 
terjesztetni. 1) Tulajdon jószágink jövedelmibűi ollyan pótlékok fog
nak adatni a’ slalusszükségekre, mellyek hű népünket meggyőzen- 
dik, mennyire nem akarjuk kedves alattvalóink terhét nagyítani, mi 
már az adó leszálUltalásábul is kiviláglik. Ez iránti bővebb határoza
tinkat összehivatandó hű statusink ebbe fogjuk terjeszteni, ü) Hogy 
az évenkénti, tartóssága által a’ kormánynak ártalmas országgyű
lést eitávozlassuk, javaslani fogjuk annak harmadik esztendőben 
’s rendesen csak három hónapig tartatását. Azonban ha czélszerü- 
nek látandjuk, még három esztendő eltelés előtt is m egrendelhetjük a* 
RRek összehivatását 3) A’ tartományi RHeknek az eddiginél szé- 
lesb kör nyitlassék, a’ szerint mint mi mindenkor inegharlározand- 
juk , a’ tanácskozásokban. Azonban az adót illető ’s egyéb a’ mi 
rcndeletünk szerint köztanácskozást ’s határozatot kívánó tárgyak a’ 
közönséges statusgyülés hatásköréhez fognak tartozni. Ez röviditen- 
di a’ RRek gyűlését ’s ez által hű alattvalóink jólétét előmozditand- 
ja. Reményijük, hogy hű alattvalóink e’ vázlatból is át fogják látni, 
mennyire törekszünk minden akadályt elháritni, mellyek az I 8 3 3k i 
slatusalaptörvényből szükségképen szárm aztak. H a®  uj alkotmány
ban a’ király és statusok jogai illő viszonyban megalapíthatnak, ’s 
illy módon egy igazi ném et monarchia talpköve vettetik meg, lehe
tetlen hogy ez által hű alattvalóink jó léte ne mozdittassék elő. Mi
vel atyai szivünknek semmi nagyobb örömére nincsen , mint ked
ves alattvalóink terhén a’ tehetségig könnyithetnünk , édes érzéssel 
nyilatkoztatjuk az adó kisebbedését a’ legközelebbi évben, Megha
tároztuk ugyanis, hogy lH 38kiju lius 1 sőjétül fogva, évenként 100 
ezer tallért fogunk a’ személyes és keresetmódi adóbul elengedni. 
A’ többit ez iránt tudatandjuk hű alattvalóinkkal. Mivel kedves alatt
valóink szeretet«  , bizodalma ’s engedelmessége mindig nagy be
csű volt előttünk, nagy örömünkre szolgáltak a’ szives indulat 
azon nyilatkozati, m ellyekben trónra léptünk óta részesittetlünk, 
’s miért teljes köszönetünket jelentjük. Mindazon részeiben ország
unknak, mellyeket beutaztunk, tanúji tűntek föl előttünk népünk 
becsületes őrzésinek ’s jó hajladóságának, mindenütt feltaláltuk a’ 
hűséget, meliy olly isméretes bélyege á’ hannoverai n ép n ek , ’s mit 
különösen a’ franczia foglaláskor annyira kimutatott. Mély benyo
mással hatott az lelkünkre, ’s onnan soha sem törlesztethetik e l ; 
de győződjenek m eg hű alattvalóink is atyai érzésünkről, ’s állhat 
latos elszántságunkról mindent elkövetni az alkotmány olly lábra 
juttatása végett, mellyen az uralkodó ’s alattvalók közötti bizodalom

inghatlanul fenálljon, meliy bizodalmát eltörleszteni törekvőnek a> 
roszakarók az újabb években; de mi a’mindenütt mutatkozó hűség» 
jelek által m eggyőződtünk, hogy bírjuk alattvalóink bizodalmát, ki
ket boldogítani szakadatlan Ügyekezete leend éltünknek. Rem ény
iem , az önhasznukat vadászó rosZakaratúak nem teszik szükségessé, 
hogy a’ törvény teljes szigorúságához folyamodjunk fékeztetésükre« 
Költ Hannoverában stb»

Berlini tudósítás szerint nagy részvéttel kisérék ott a’ fran
czia sereg  afrikai munkálatit. Meg valának győződve, hogy a’ fran
czia vitézségnek sükerülend Constantine b ev é te le ; sőt közönséges 
a’ remény, a’ műveltség, tudományok, ’s nem esb gondolkodás azon 
győzelm ek általi előmozdittatása iránt, annál inkább, mivel békét a- 
karó ’s emberibb érzést terjeszteni vágyó fejdelem ül a’ franczia 
kormányon. —* A’ porosz haditisztek később érének Constantine 
falai alá, mint az ostrom kor kifejlett tűznek ’s ügyességnek tanúji 
lehettek volna. De egyezőleg magasztalják leveleikben a’ francziák 
í'endületlenségéh A’ medschez el hammari táborban oct. 13kaig 
kellett késniök. A’ porosz hadtiszteknek békés ugyan , de szintolly 
terhes küldetésék van Törökországba5 m ert ámbár ^ szu ltán  m eg
parancsolta, hogy mindenütt illően fogadtassanak, mindazáltal olly mű
veletlen országban a’ legszigorúbb rendelet sem tehet a’ szükség
nek eleget. Azonban mind a’ török mind a’ bo'gar lakosak vendég- 
szerető leg  fogadák őket. A’ nagy Fridrik óta köztük ism éretes po
rosz név annyival képesb megnyerni hajlandóságokat, mivel azt 
m int ellenséget soha nem nevezték.

E L E G Y H I R.
Nagy vesztesége a’ tudománynak Rosen F rid rik , a ’ lendon 

egyetem ben a’ sanskrit iiteratura professora, ki,néhány hét előtt virág
zó  férfikarban hunyt el. E ’ tudós különösen nagy érdemet szerze 
magának a’ sanskrit gyökök kiadatása ált .1, meliy munka, pontosság, 
'•« tudományos létesítés tekinielébol felülmúl m indeut, mit valaha 
Anglia azon mezőn eszkőzlött. —- Nincs tünemény, meliy inkább fá
rasztó, a* természetbúvárok elméjét . mint az eső-esés egészen tisz
ta időben. Mind ddig erre nézve csupán egy kétségbe hozhatlon pél
dára lehete hivatkozni: de a’ jelen évben egy uj eset által erősitte- 
tik. W arlmann úr Ugyanis Genfböl tudósítja A ragot, hogy aug. 
iO kén esti 9 óra tájban, noha tiszta volt az ég , a’ város több 
helyein esőzött, ’s a’ Rousseau szigetben mutatkozott számos sé
táié hirtelen elfutni, ’s a’ szomszéd lakokba vonulni kénytelenült. 
Az esés m egszűnt ugyan néhány pei-cz múlva, de egy  óra alatt több 
%zben elelkezdódött. —  Parisban f.év. sept. S íikén, esti 7 óra 4 8  
perczkor, olly tündöklő égitünemény vata látható,mellynek világa a’tes- 
lekre igazi árnyékot vete ; á — 7 másodperczig tarlóit. —  Liverpool 
haladása az utóbbi években, bámulásra méltó Fekvése igen kedvező 
’s különb m ég Londonénál is , mert ez utóbbinak vize, a’ Themse, ke- 
letrül omol az éjszaki tengerbe, Liverpool ellenben a’ nyugotnBk tar
tó M ersey által az atlanti tengerrel a’ világkereskedés ezen nagy vi- 
^ag-uijával tetetik kapcsolatba. Továbbá Liverpool szemközt fekvőn 
Irlanddal, onnan mind eleséget mind erős munkás ke/eket kaphat, 
Anglia legfontosb gyárm üvei,’s a’ gazdag szénbányák hozzá közel 
esnek; mindezen oknál fogva e ’ virágzó város az utóbbi két évben 
vámból nyolcz millió font sterlinget (nyolczvan millió for.) vett be. —— 
Bizonyos londoni levél szerint, Victoria királynő közép term etű, in
kább kicsiny mint nagy, szemei nagyok, homloka é s /re  m utat, arcza 
halvány, de gyakran eleven piros szin kelleintelien tűnik fel rajta. Hi
degséggel határos komolyságát szelidítia' gyakorszelíd mosoly, mel
lyel, midőn láttatja magát a néptől, ennek örömzaja csal ki belőle. 
Öltözete egyszerű,kivevőn midőn bizonyos szertár tások kívánják, hogy 
rég i szokás s z e r in t, szinte a’ nevetségig felczifrázva jelenjen meg. 
Lelkére nézve, ha annak, mit róla beszélnek hihetni, igaziangol nő : 
‘Tartózkodó, hidegvérű, ’s bámulatos m értékben felruházva mind azon 
tehetséggel, meliy hazájában annyir.» becsültetik, t. i uralkodni tudás 
«színéin ’s érzésin Jelenleg két szenvedélye \ au : a’ haogászat ’s lo
v a g lá s ; tisza, ha joló hangon énekel, ízlése mivelt Bátran lovagol ’s 
rendkívüli kellem m el, örömest ball sta usdolgokrul. Egyébiránt 
Vicl-oriának egyik párthoz sincs különös vonzalma, ’s Wellington 
liget szintolly nyájasan fogadja, mint ae elsó ministerl.

G Y A P J Ú »
F, évi now 7'ikétül ugyanazon hó 17eig  W ladar József ur 
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Anglia (politikai lakomák; Alsó - Canadában az elégületíenség komolyabb színt ölt; a’ city készületeit csipdczik ; egy örült megta módja a’ királynét; 
O’Connell válaszol Cloncurrynak; a’ lordmayori ünnep; ’s a’ t.) Olaszország (a’ szardíniái uj törvénykönyv némelly czikkei; ’s a’ t.) Németország, mer.ka 
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M A G Y A R -  és E R D É L Y O R S Z Á G .
Nádorunk ő cs. kir. fhgségének elhunyt másodszülött fia, 

Sándor Leopold Ferdinand, hivatalos orvosi tudósítás sze rin t, még 
oct. 19én erős meghűlés következtében igen veszélyes náthás epe
lázba e s e t t , ’s két hétnél hosszasb idő múlt el anélkül, hogy elha- 
tárzó fordulatra változás mutatkozott volna, miért is az állapot ve
szélyessége naponként valósbult. Végre némelly kedvező jelenetek  
szerencsés fordulatát reménylteték a’ betegségnek; azonban nem so
kára ismét igen nyugtalanító jelek kezdének elótiinedezni, mellyek kö
vetkeztében a’ betegségi anyagnak agyvelőre szállta halálát okozá a’ 
fens, betegnek nov. i2 é n  i 2  \  órakor, miként azt múlt számaink 
emliték. Uralkodó fejdelmünk ő cs. kir. ap. fölségét mélyen megil- 
leté e ’ gyászeset. Az udvari gyászt f. h. I dán  ölté föl udvarunk ’s 
hat hétig viselendi ; kettőig, azaz nov. í fitól bezárólag nov. S29ikeig 
a’ mély, nov. JOikátol bezárólag dec. S íik é ig  pedig a’ kisebb sza- 
batút. A ’ gyászajtatosságok a’ bécsi udv. lakvári sz. egyházban f. h. 
1 óén délután 5 órakor ’s másnap ( I 6án) reggeli 1 i órakor mentek 
véghez az üdvezültért; Dudán pedig, mint már em lítők, f. h. 
IS ikán délelőtti Dórakor n. m. IVádasdy ’s Ocskay és Dercsik püs
pökök teljes gyászdiszű egyházi szolgálata mellet a’ nyugmise.

Fels. Urunk a’ megürült m. k. udv. első alkanczellári mél
tóságra nm. székhelyi Majlálh Antal gr. b. tit. tan. aranykulcs, zemp- 
lényi főisp. ’s eddigi inásod-alkanczellárt méltóztatott kegyelm esen ki
nevezni. —

A’ m. k. u. kamra Molnár Ferencz ó-budai praefect. írno
kot bogdányi kasznárrá , ennek helyébe pedig Funk Eduárd másod- 
irnokot nevezé ki. —

N. S z e b e n :  Nov. 4- ’s oki országos ülésben a’ m ég hátra- 
levő fő kormányszéki két tanácsnoki hivatalra választás té te tvén , az 
egyikre szózati többséget nyertek, a’ r. kathol. közül: gr. Kemény 
József, gr. Béldi Ferencz ’s Barcsai János kir. hivatalosak; a’ r e 
form. közül: gr. Degenfeld Olio,  g r Bethlen Gábor, ’s Zeyk Dá
niel követek; az ev. luth. közül: Bertleff Mihály korm. tit., E hren
feld András korm. levéltári igazgató ’s T rausch  József követ; az 
unitar. közül: Dániel Elek főispán; Sala Sámuel itélömester ’s Pálffi 
Elek alkirály-biró; a’ másikra pedig a’ r. kath. közül: Horváth 
István ’s Cserei Farkas kir. hivatalosak ’s Biró J  izsef korm. tit. ; a’ 
reform, közül: b. Bánffi László ’s Ugrón István követek ’s gr. B eth
len Ádám kir hivat.; az ev. luth. közül: Gebbell Károly korm. tit.; 
Conrád Mihály kincstári tan. ’s Kölner János követ; az unitar. kö
zül: Sala Mihály korm. ti t ,  Szentiványi Dániel kir. táblai közbiró ’s 
Dániel Elek főispán. — Az Augustinovics Pál halála által megürült tar
tománybeli fő számvevőség elnöki hivatalára, a z é ’ tárgyban jött k. k. 
leirat következtében a’ nov. 7ki országos ülésben szózati többséget 
nyertek  a r. kath közül: Gál László korm .tan ., gr. Béldi György 
kir. h ivat, ’s gr. Teleki Ferencz erd. kanczellariaiudv. tan .’s a’ reform, 
közül: Bánfh László követ; b. Kemény Ferencz korm. tan .; Zeyk 
Dániel követ; az ev.luth. közül: C onrál András korm. tan,  Conrád 
Mihály kincstár tan. ’s Brennenberg Sámuel korm. tit.; az unitar. 
közül: Dániel Elek főispán; Sala Mihály korín, til., ’s Bartha István 
korm. titoknok. Érd. Hír-

Pótlékul lapjaink 91 ik számához, a’ budapesti ágostai vallá
snak sz. egyházuk félszázados ünnepe iránt, még azon érdekes rész
letet csatoljuk, hogy e’ czélra Füredy László, a’ vakok pesti In tézeté
ben hangászattanitó , igen jeles hangszerzem ényt kész íte , m ellyet 
nov. óikén Dolezsalek Antal vakok Intézetbeli igazgató fölügye- 
lése alatt igen ügyesen zengének el a’ vak növendékek, a’ pattan
tyús hangászkar összevágó helyes játéka mellett. —

A’ p e s t i  G y a p j ú t á r - E g y e s ü l e t f .  e. és hónap’ 17ikén 
számos részvevő hazafinak jelenlétében gyűlést tartván, következő 
tartalmú ’s íeltételü aláírást nyitott m eg :

aláírás egy pesten felállítandó  gvapjúraktárra.
Alulírtak a’ gyapjukereskedést, mind a’ te rm esz tő re , mind a’ 

vevőre nézve biztosabb ’s gyümölcsözőbb lábra kívánván állítni, kö
telezzük magunkat, hogy noha ezen törekedésünk’ gyümölcsét nem 
hisszük azonnal elérhetőnek, mégis az alább következő föltételek mellett 
bizonyos e’ czélra kibérlendő, vagy építendő raktárba hat egymás 
után következő esztendőig, azaz 1838iktól kezdve 1843ig bezárólag, 
a’ szinte alul feljegyzett gyapjumennyiséget küldendjük be évenként, 
vagy ha azt akármi oknál fogva be nem küldenők, a’ közösen má
zsánként meghatározandó járandóságot m ég is kifizetjük. Akár mi 
sikere lesz ezen aláírásnak, az abban résztvevők az l838ik évi pesti 
József-vásár első hete csütörtökén minden esetre ülést tartunk, melly
e n  a’ tárgyat tanácskozás alá vevén , a’ többség döntendi el az ak
kori körülményekhez szabott „tenni valót“ . — Minden aláíró egy egy 
szavazattal bir, mellyet azonban hiteles meghatalmazottja által is 
gyakorolhat.

F ö l t é t e l e k :  1) Csak gyapjutermesztő vehet részt ezen alá3 
írásban. —• 2) Hogy minden term esztőnek teljes rendelkezési joga 
§TaPja felett fenmaradjon, ’s azt akárkinek, akárki által, akármikor, 
s akármi áron szabadon eladhassa. — 3) A’ lehető legjobb m osást, 

mint lehető legjobb eladás’ főfeltételét, ígérjük. — 4) Illy egyesületek

term észete minden kétes fortélyt kirekesztvén, a’ hitel fentarlásul 
nyilván kijelentetik; hogy azon nem gondolt, ’s nem várt esetben , 
ha valaki__bár közvetve i s — kétes fortéllyal é ln e , mint magában é r 
tődik , ezen egyesület’ tagja lenni megszűnik. — 5) Ha az aláirt 
gyapjú hét ezer mázsánál kevesb nem lesz, a’ raktári és árusbér 
összesen egy pengő forintot meghaladni nem fog. — Nagyobb gyap
jú-m ennyiség’ aláirása esetére pedig ugyanazon bér tetem esen ke- 
vesbűlhel. — 6) A’ ki ezen kötelezésének minden reményünk’ elle
nére eleget nem ten n e , ’s a’ közösen meghatározott raktári illetősé
get ki nem fizetné, az 1831 : 20 czikkelynek , habár nagyobb sum 
mákra is az ezen törvényes út költségeivel együtt, sőt ezen aláírásá
nál fogva akármelly nemzeti bíróságnak aiáve i magát. — 7. A’tűz- 
kárm entesítési, és eladási költségeket u. m. Sensal-bért (Sensarie) 
ha valaki sensalt', vagy közbenjárót használni kívánt (mire azonban 
senki sem köteleztetik) szinte mindenki külön viselendi. .— Minthogy 
a’ gyapjú-termesztők közül gyapjánák árát nyirés után m ndenki so
káig nem várhatja, hogy annak illendő részét legalább a’gyapju-be- 
szállitás után az ill-tő tulajdonosak azonnal fölvehessek, e ’ végre egy 
jó hitelű nagy-kereskedői házzal szükség az Egyesületnek szerző
dési összeköttetésben lenni, ki egyszersm ind a’ raktár kezelését is 
vezesse. Az Egyesület ez iránt folyó 1837re mint próbaévre egy 
pesti nagykereskedővel m ár valósággal és sikeresen szerződött is; 
azonban további szerződhetési jogát jövendőre nézve magái ak ezen
nel feritartja, miről valamint a’ raktári kezelésnek részletes elren
dezéséről is az aláírók a’ felül kiszabott időben fognak határozni. Költ 
Pesten nov. I7én 1837.

Hogy e’ vállalat mind a’ hazának mind egyes gyapjutermesz- 
tőknek nagy nyereségükre leend, bizonyítja a’ jelen évben tett próba 
s ik e re ; ’s hogy annak részvevői rövid idő alatt nagy számra fognak 
g-yarapodni, reményünk annyival biztatóbb, mivel az ismét megnyi
tott ívre rögtön 1085 mázsa gyapjú Íratott alá. Ennélfogva a’ gyap
jú term esztő u r a k a t  ez ügy pártoló 6 a ,  olly jelentéssel szólítjuk 
fe l : hogy hasonló ivek aláirhatásul Liedemann J. S Fridrich nagykt - 
reskedőnél, és Pregardt Janos n. casinoi igazgatónál, egyebütt pe
dig a’ vármegyékben több hazafinál léteznek. Pesten nov. ÜOikán 1837. 

® az Egyesület’ nevében :
gr. Andrásy György.

A’ m agyar Borismertető Egyesület i837diki nuv. lóén tartolt 
közgyűlésében következő borlermesztő urak választattak el egyesületi 
tagokul: H á m o s  J ó z s e f  táblabiró,varbóczi; G o g h  J ó z s e f  sze
pesi káptalan tiszttartója, hegyaljai; és Ürményi József es. kam. ’s 
fejérm egyei első alispán urak, agárdi borokra jelentve. —

B u d a  és P e s t  városokra nézve Í J ró l  14 váltó krra em elte 
fontját a’ marhahúsnak t. P est vgye novemberi közgyűlése.

Szab- kir. Bártfa vá> osában lolyó év oct. I7én ’s 18kán tiszti 
választás kú*.biztos nélkül szokott szertartással tartatván, tisztikara követ
kező ; főbiró: Szepesházy Gáspár táblabiró m egerősitte tetl; polgárm es
terré  Petróczy Ferencz táblab. volt főjegyző választatott. Tanácsnokok: 
Bencsik F erencz, Kéler István, táblabíró egyszersm ind fürdőbeli 
biztos; Zamborszky Janos, Sem sey Károly tablabiró, egyszersmind 
kapitány, Kulkay János, Krinner Aloiz, Drahasovicz Imre táblabiró, 
Schultz Károly, Chizer János, Fábry Im re , Miskovszky F erencz; 
főjegyző: Fábry István; a l : Benedik Ágoston; főügyész: Medvecz- 
ky Lajos táblabiró; u.radalmi ügyész : Markovics Antal tahi népszó- 
szóló : Laktich István ; számvevő : Schultz Jó z se f ; pénztárnok: Szabó 
András; tiszttartó; Talacs Antal; lajstrom zó: Konrády Jó z se f ; szám
tartó : Tomcsányi Károly. —

G y a p j ú .  Hazánk ’s következőleg kereskedésünk is mindinkább 
kezdi magára vonni a’ külföld figyelmét; leginkább pedig gyapjukeres- 
kedésünk az, mi rendkívül foglalatoskodtatja iparpályán előttünk haladó 
szomszédinkat. Legújabban ugyanis „Fgyenköz v. összehasonlítás a’ 
boroszlai ’s pesti gyapjuvásárok közt“ czim alatt igen érdekesen igy é r 
tekezik hazánk e’ nevezetes iparágáról egy  szász iró : „Azon súly 
nevezetessége , mit a’ gyapjukereskedés egész Magyar- ’s Német
ország tettleges kereskedési m érlegébe vet, ’s azon jótékony befolyás, 
m ellyet e’ két haza minden közlekedési viszonyira gyakorol, szükség
telenné tesz mindenaziránti m entegetőzést, hogy e ’ tárgyról bőveb
ben értekezni szándékom. A’ nevezett két vásár legnagy obb az egész 
szárazföldön, ’s mindig határzott befolyást gyakorol a’ többi kisebb 
vásárra. Boroszlóban azon két vásárra, mik tavasszal (jun. elején) 
’s ősszel (oct. elején) szoktak tarta tn i, rendesen m integy Hő ezer 
porosz mázsa gyapjú gyűlt eddig eladásul ö ssze ; P esten  ellenben 
4 0 0  ezer mázsánál is többet szoktak minden vásáron fölhalmoz
ni bécsi mérték sze rin t, ’s igy porosz m értékkel számítván az em 
lített m ennyiséget, 1 1 0  ezer mázsánál is többet. P esten  négy vásárt 
tartanak évenkint, t. i. m artziusban, júniusban, augustusban, és 
novem berben, ’s legtöbb gyapjú rendesen e ’ két utóbbin szokott 
elkelni. Boroszló Sziléziából, l'osennhgség  egy részebül, Lengyel- 
országbul, ’s az ausztriai birodalombul kapja gyapjút, P est pedig csu 
pán Magyarországbul ’s hozzá kapcsolt tartományiból. Az említett két 
varas sokadalmin azonban nem gyűl össze az elszámlált országok 
egész gyapjuterm esztése , m ert Sziléziábul nagy gyapjumennyiség 
tartományi kisebb várasok vásárin belföldi gyártók kezei közt ősz.
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i;k el, Magyarország pedig, főleg nyugati része, nevezetes mennyisé- 
*’et egyenesen B écsbe’s Olaszországba szokott szállítani, nem is emlil- 
\ én azon tetemes mennyiséget, mit szinte kisebb vásárokon kapkodnak 
össze bel- ’s külföldi gyártók. Az összegyűlni szokott gyapjutömeg föl- 
szám itásával külterjedségét érintők a’ két vásárnak , most már, mielőtt 
körülményesen szólhatnánk tulajdonképi menetükről, előbb béltartal
mukról is szükség emlékeznünk. ’S ez a’ halomra gyűjtött áru mi
nőségében ’s becsében fekszik, mit a legutóbbi hat évben diva
tozott árból legjobban határozhatunk meg. Itt azonban, hogy a’ ma- 
<> varorszám termesztmény iránt igaztalanoknak ne látszassunk, sziik- 
sé“ megemlitnünk, miszerint ez országban még eddig a’ mosás 
jobbadán nem igen felelt meg minden kissé szigorúbb kívánatnak, 
mi az árt tetem esül csökkenti, ’s hogy P est fekvése nem épen 
oliv igen kedvező a’ gyapjukereskedésre, mint B oroszlóé; mivel An
glia ’s Németalföld, ezen két fő gyapjuvevő, sokkal kényelmesben 
űzheti az utóbbi helyen vásárolgalásit, ’s igy Pestrül többnyire csak 
második kézből kerül a’ gyapjú a’ nagy tengerentúli vásárokra. Bo
roszlóban a’ legutóbbi hat évben középára í 10 tallérra m enta’ legfino
mabb gyapjúnak, (porosz mázsáját értve), a’ legsiiányabbé pedig 4 0  tal
lérra. Ebbül tehát a’ közép általányos ár 75  tallér; hogy azon
ban ne látszassék ez ár igen magasnak, szállítsuk azt 70  tallérra kö
zönségesen minden gyapjufajra, mi 65 ezer mázsáért 4 ,5 5 0 ,0 0 0  
tallérra vagyis 6 -f millió pengő forintra rúgna. Pesten ugyanazon 
időközben a’ legjobb gyapjú nem igen kelt í 20  pengő forintnál 
magasb áron,  a’ legsilányabb pedig 3 2  pgő fr to n , mi 76 pgő 
frintnyi középárt ad. A’ m agyarországi gyapjúból tehát, melly a’ 
pesti vásárokon elkél, évenkint mintegy 7 ,6 0 0 ,0 0 0  pgő forintot 
húz az o rszág , ’s igy a’ sokkal nagyobb mennyiség m ellett is csak 
egym illiónál valamivel tö b b e t, mint Boroszló. Ha azonban méltá
nyos fontolatra vesszük, hogy M agyarországban sokkal nagyobb 
értékű a' pénz, mint Németországban, úgy m eglehetős bizonyosság
gal mondhatni, hogya’Pesten elkelni szokott gyapjúból háramló jövede
lem nem igen sokkal haladja meg Boroszlóét. Mennyivel nagyobb 
a’ pénz becse egyik, vagy másik országban, azt legbizonyosabban 
az első életszükségi czikkek középárának összehasonlilásabói Ítélhet
ni meg. Ezek ára pedig M agyarországban mindig majd egészen 
3 0 — 40 pcenttel alantabb szokott állani, mint a’ németországiak, mi- 

_ből méltán következtethetni előbbi állításunk alaposságát. Nem kell 
itt azonban még azon körülményt is figyelem nélkül hagynunk, hogy 
a’ magyar gyapjúból részletes kereskedés, szállítás ’s egyéb ked
vező körülmények által is hasonlithatlanul több nyereség háramlik 
az országra mint a’ sziléziaiból , mit leginkább azzal világíthatni 
fö l, ha mind a’ kettőt földolgozási helyükig követjük ’s egyenköz- 
be állítjuk ottani áraikat. E rrül azonban a’ bővebb fejtegetést saját 
tapasztalásukra bízzuk azoknak, kiket a’ tárgy közelebb érdekel, 
mivel kezdett értekezésünkben tovább kell haladnunk. A’ kérdéses 
két gyapjuvásár folyama következő; Boroszlóban az eladatni szo
kott egész mennyiség legnagyobb részét tavaszkor tizennégy nap 
alatt szokták helyre szállitni, ’s többnyire ö tte l is adni, m ert a’ ne- 
vezetesb vagyis fő eladás mindenkor pár nap alatt megy véghez. 
Pesten továbbra terjed a’ kereskedési m unkálat, ’s nincs is egy 
helyen fölzsúfolva vagy összehalmozva az eladandó egész m ennyiség, 
hanem több raktárban ’s különböző várasnegyedben kell azt a’ ve
vőknek összekeresni. E ’ két vásár sajátszerűsége különös bélye
get visel. Boroszlóban több a’ vevő , főleg nagy ban vásárló mint 
Pesten. Boroszlóban ugyanis minden országból, sőt még Amerikából 
is láthatni vásárlókat, Pesten pedig többnyire hazai vagy ausztriai 
vevők kezein fordul meg az egész munkálat, kik utóbb tovább szál
lítják a’ megvásárlóit mennyiséget. Legtöbb gyapjuvevő B écsbü l, 
Brünnből ’s Prágából érkezik P estre  , ’s többnyire igen jutalma- 
san szokott vásáriam, főleg ha maga gyártja fel a’ vett n y ersan y a
got. Mig tehát Boroszlóbul a z é ’ végre érkezett vevők a’ fölhalmazott 
gyapjú nagy részét egyenesen Angliába vagy Németalföldre , vagy 
épen Amerikába szállítják, ezen, a’ kereskedést annyira előmozdító 
eszköz P esten  majd egészen hiányzik , még pedig következő okok- 
bul: a) azon messzeországi vevők sokalják a’ P estre  utazást ’s a’ 
szállítás is sok teherrel párosul P es trü l; ’s b) a’ pesti gyapjú sem 
mi tekintetben nem felel meg minden várakozásuknak úgy , mint 
a’ boroszlai. Magyarországban még nincs egészen olly magas lépcsőn 
a’ gyapjunemesités, főleg pedig mosás, mint Sziléziában, ’s nem is 
tudja egyébkint szemre olly ajánlatossá tenni term esztményét. Tud
nivaló pedig, hogy távúira csak a’ legválogatottabb ’s legjobb áru
kat szokták szállítani, azon term észetes oknál fogva , mivel csak 
ollyanokbul kerül be a’ költséges vitelbér. Föltevén azonban, hogy 
idővel a’ pesti gyapjú minden tekintetben elérendi vagy épen meg 
is haladja a’ boroszlait, az a) alatti ok miatt a’ m agyarországi még 
sem fog amazzal hasonló áron kelhetni. Fönebb érintők, miszerint 
a’ pesti ’s boroszlai gyapjuvásárok határozzák m eg az egész szá
razföldre nézve a’ gyapjúért, szükség tehát záradékul ez állításra 
visszatérnünk. Tulajdonképen Angliából jövő visszahatás okozza u- 
gyan mindig az első izgatást, ’s az onnan megrendeltetni szokott 
mennyiség mindig e’ két esettül függ : maradt é el Angliában előbbi 
évről nagy mennyiségű gyártatlan gyapjú, vagy keresnek é uj gyár- 
tatlan anyagota’ gyártók; de azért mégis szorosan vizsgálván a’ dol
got, csakugyan Boroszló ’s Pest határozzák el a’ gyapjúért, mint azt 
tüstint megmutatandjuk. Azon nagy m ennyiség, mit Anglia évenkint 
vásárol a’ szárazföldön, szükségkép olly tetem es hézagot nyit az 
itteni raktárakban, hogy a’ kereskedés tetem es mozgásba jő min
denkor illy vásárlat után. Jelenkorunk gyapjúkéi1 eskedése csak a’

legnemesb fajok körül forog, ’s az aljasbakat csupán mintegy a- 
karatlanul ragadja el magával a’nagy folyam. Különösen Anglia min
dig a’ legjobbat szokta vásáriam , m ert roszszal úgyis elárasztják 
gyarmati. ,\oha tehát Anglia mindig úgy áll velünk szemközt, mint
ha most jőne utoljára vásárinkra, ’s noha mi tettetjük magunkat, 
mintha semmit sem gondolnánk kimaradásával, szerencsénkre még
is olly igen szükségesek vagyunk egym ásnak, hogy azon időpont 
még igenigen távul van, bár mit mondjanak némelly magukat böl
cseknek tartó szám ítók, midőn Anglia többé nem vásárland gyap
jú t a’ szárazföldről, ’s midőn nekünk már többé nem lesz angol vevőkre 
szükségünk. Miként tehát az onnan jövő m egrendeléseket élénkül 
vagy hanyagon sürgetik,úgy mutatkoznak azár- következmények a’ bo
roszlai vásáron, honnan aztán azok Pestre hatnak és szivárognak át, 
’s onnan terjeszkedő hullámzat ’s dag - apályként egész Európa 
szárazföldét bejárják. A’ dolog e’ menetét, legalább eddig, kiki min
den éleselmüség nélkül folyton tapasztalható. Csak folyó évben inu- 
tatkozék azon rendkívüli tünem ény, hogy a’ gyapjuár szökkenése 
P esten  előbb vala érezhető, mint Boroszlóban. E’ körülmény rend
kívüli fontosságú, ’s csalhallanul tanúsítja a’ magyarországi keres
kedés emelkedését ’s ágainak mindinkább erősbülő összeolvadtál 
a’ nagy világkereskedéssel. Ha .Magyarország folyvást előre halad 
a’ gyapjuterm esztés nem esitésiben, ha term esztése m ennyiségre 
nézve nem csökken, ha gőzhajók ’s vasutak mindig közelebb hoz
zák egymáshoz a’ városokat, úgy Pest egykor első gyapjú - vásár
hely leend Európában, ’s Boroszlót elnyomandja. Annyival kevés
bé mondhatni pedig ez eszm ét puszta ábrándnak, mivel jelenko
runk kereskedési világának jelszava: „O lcsóság!“ ’s ennek M a
gyarország, hozzá kapcsolt tartományival mindig inkább megfelel
het, mint Szilézia.“

K ü l ö n f é l e :  F. h. 14ikén este rendkívüli gyönyörű tüne
mény vala látható az éjszaknyugati ’s nyugati égen. Ejfél előtt Bóra 
2 0  perez tájban gyönyörű sötét rózsaszín ’s erős de távul égéshez 
hasonlító fény tűnt föl az éjszaknyugati égen. Eleinte e’ leirhatlan 
báju szinvegyület rendetlen köralakban terült el, mig sötétebb szi- 
nü vörös szalagvonalok legerősb színezetű pontja többperczig ugyan
azon helyen mutatkozék. A’ gyönyörű színezet alapjaid vékony ré- 
iegföllegek látszottak szolgálni, inellyek a’ mintegy 3 t foknyira ke- 
letriil világitó hold sugári előtt lassankint oszladozni kezdének. Végre 
a’ világított ragyogó tér szabályossága mindinkább föloszlásnak in
dult ’s a’ színezet nyugat felé terjedt erősségebül folyvást veszítve, 
mig végre miután a’ pünkösti rózsa sötét vörös színétül kezdve egé
szen a’ gyönge hasadó vagy múló hajnalpirig minden árnyéklatát 
magára ölté a’ vörös zűrnek, pár perczczel tíz óra után egészen eltűnt. 
E ’ gyönyörű világítás mozgalmi ’s fo g y a  szorosan a’ föllegek futá
sától ’s átmérőjétől látszanak függni, meliyek egyszersm ind m integy 
árnyéklatul szolgáltak a’ szép fényes tünem énynek ; mert a’ fény
bokor legsötétebb színben ott ragyogott, hol legkoinorabbak valának 
«’ felhőtömegek. Támodtakor mintegy 6 0  foknyira emelkedők e’rit
ka légtünemény ; enyészte felé azonban mindinkább hanyatlott kor
határa a’ láthatárhoz , utolsó jelei pedig már csak mintegy 24 foknyi 
magosságban valának szemlélhetek. Az egész tünem ényt kélségkül 
a’ légkört elárasztott felhőkben ’s gőztömegekben m egtört holdsu
garaknak kell tulajdonítni. —  Rennie ur f. h. 1 Óikén esti 7órakor 
Bécsen át visszautazék Londonba, miután ittlétét csupán adatok gyűj
tésivel tö lté , jól átgondolt tervkészítésre Budapestet szorosan egy
máshoz kapcsolandó hídépítés iránt. A ’ m. kir. helytartóság paran
csából minden a’ vizépitő - igazgatóság által már eleve készült térraj
zok,  m élység - viszgálatok ’s egyéb megkívántaié adatok, legnagyobb 
készséggel közöltetének a’ nagy müvészszel , ki azokat dicséretre 
méltóknak nyilatkoztatá. Már most Londonban elkészitendi terveit 
Ts költségszámolásit, jövő évi február végéig pedig bizonyosan ide kül- 
dendi.—  P esten  Terézia-városi sz. egyházunkban f. h. 5én délután két 
siketnéma kelt házasságra; t. i. Jankovics János 05 esztendős pesti 
szü letésű , ’s Váczon született 29éves Oraho Róza, mindkettő ka
iból. vallásu, neveltetését pedig a’ váczi siketnéma Intézetben nye- 
ré. Osszekelésük előtt keresztény hitben ’s házassági kötelességek
ben gyakoroltató őket az eskető Terézia-várasi lelkész, ’s mivel igen 
k e re sz ty én iig  viselők m agukat, számos néző előtt az em lített na
pon csakugyan véghez m ent esketésük. A’ kérdésekre Írásban fe
lellek. —

P 0  R T U G A L l  A.
Lissabonbul érkezett oct. 3 lé ig  terjedő tudósitásink szerint 

m ár valósul a’ rég  szárnyalt hir, hogy a’ portugál statusadósság leg
közelebbi osztalékát nem fizetheti ki a’ már lenekig kiürült nyílvá- 
nyos kincstár. ’S e’ fontos pillanatban uj m inisterség lépend kormány- 
polezra. Sa da Bandeira a’ kü lügy i, Bomíim a’ tengerész, ’s Yas- 
concellos a’ pénzügyi tárczát nyerendi munkakörül ; a’ többi három 
minister ismét megmarad hivatalában. A’ cortes 58 szóval 9  ellen 
határzá, hogy kövelségideje alatt egy követ sem vádolhasson u js ta - 
lushivalalt, vagy régiben előléptetést; egyébiránt pedig minden kö
vet napdíjban ’s útiköltségben részesüljön. —  Das Antas oct 3 0 á n re g 
gel udvarláson volt a’ királynénál. —  L ís sj*bonban olly magos fokra 
hágott már az ínség, főleg az elbocsátott chartista-tisztek közt, hogy 
nem rég egy közülök előbb két magzatát gyilkoló meg, azután pedig 
tulajdon életének vete véget.

Lissabon, oct. 2 0 á n : A’ tegnapelőtti cortesülés végre elhatárzá 
a’ ,,tiltom“ (veto) iránti föfontosságu kérdést. A’ mérséki párt mindazon 
köveltagja, kik az első kamra alakítása iránt te lt határzattól elkedvetle 
lenültek, nem jelentek m eg e’ napon a' kamrában ; m ert miután má#
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határzatlá lön, hogy az első kamrát a’ király minden befolyása nélkül 
válossza m eg a’ nép, ’s hogy az csak ideigleni legyen, következéke- 
sek akarván maradni a’ követek, szükségkép a vetotul is m eg kelle 
fosztaniuk a’ királyt, azon örökös háború elhárítása vegett, mell} olly 
viszonyokban minden esetre támodandó a ala a király s kanna közt. 
E ’ szerint tehát minden jőzaneszünek a’ veto ellen kellett volna 
nyilatkozni; de mi történt? A’ túlzó szabadelm üek, javitni akarván 
az első kamra - alakításnál elkövetett hibájukat, vétóval, még pedig 
korlátlannal ruházák föl a’ királyt, 53  szóval 2 3  ellen.

S P A N Y O L  O R S Z Á G .
Saragossai oct. #Giki levelek csatárul emlékeznek, melly azon 

’s bőikén Ares m ellett (Valencia éjszaki részében) a’ christi- 
nok Borso, ’s carlosiak közt Cabannero paranesi alatt ju ta véghez, 
’s mellyben az alkotmányosak részire hajlott a’ győzelem. A’ gui- 
puzcoai jnnta a’ trónkövetelő parancsából következő tartalmú körle
velet h ird e tek i: ,,A’ király (a trónkövetelő) pillanatra visszatért hű 
tartományiba, miután fegyverei mindenkor győztesek valának. E ’ 
visszatérés véget vetend a’ lázadók vállolatának. Ö föls. várja tőle
t e k ’s akarja, hogy első kötelességteket teljesítvén, minden rósz hírt 
elnyom jatok, mit e’ visszatérésről a’ lázadók netalán terjeszthetné
nek, illy szükséges tervszerű katonai mozdulatot balra inagyarázólag. 
A’ király e’ lépte számilhatlan hasznú leen d , ’s kielégitendi minden 
alattvalója kivánatait. A’ tartományokat pedig semmi uj teher nem 
nyomandja, m ert már minden előre van elintézve. Isten tartson 
m eg benneteket!“ —  Navarrabai visszatérte után Carlos azonnal 
ót vévé a’ fővezérséget, JVlorenonak engedelm et adván külföldre u- 
tazhatni ’s helyette tábornokkara parancsnokává Zariateguy táborno
kot nevezé.

Tudelai levél szerint oct. 28 ró l Pennacerrada mellett 6 ezer 
navarrai harczos öszpontosul ’s mint carlospártiakállítják, Sebastian 
infans vezérlete alatt ismét Castiliába nyomuland. Az infans legkö
zelebb, következő dicsekvéstül duzongó napiparancsot intéze a’ na
varrai katonákhoz; „Harcztársak! Árulók, szent ügyünknek ártani 
’s gyalázatos pulyaságukat palástolni akarólag, hazugságokatterjeszt- 
n e k , miket hű ragaszkodástok ’s hős vitézségtek megczáfol. Ok ha
zug költeményekkel el akarják a’ nemzettel hitetni, m iszerint mi nem 
vagyunk többé képesek harczsíkon föntartani m agunkat, ’s azért tér
tünk vissza a’ h ő sö k é’ hazájába, hogy megalázott gyöngeségünket 
elrejthessük. Spanyolország ’s Europa tapasztalni ’s látni fog ja, mi
dőn majd másodszor keresendjük föl a’ főváros előtt ellenséginket, 
hogy épen nem rettegünk a’ küzdéstől, sőt hogy inkább ügyünk 
diadala már bizonyos. Sokba került az ellenségnek, midőn fővárosá
hoz először közeliténk, mikép állhatnának tehát sükerrel ellen a’ má
sodik rohanásnak?“ —  Carlos oct. 2  7én érkezék Durangoba , miu
tán már i  4ikén éjszaka észrevétlenül átsurrant Ebro folyamon. Most 
mindenek előtt Bilbaot félthetni a’ carlosiaktul, melly városban igen 
csekély számú sereg  őrködik. —

A’ kormányzó királyné már 3G tanácsost választott a’ fővá
rosban ’s tartományokban választott jelöltekből; köztük van:  Es- 
partero, Valdez, Seoane, Quiroga, Almodovar, Balanzat, Calatrava, 
F errer, A rguelles, H eros, Bardaji, Valdillo, C arillo , a’ to ledoi, 
valenciai ’s mexicoi érsek. A’ mórokkkal Ceulában kiütött villongást 
békés utón végzek. A’ tangeri basa ugyanis, ki kétezer em berrel 
fenyegető a’ várost, rövid értekezés után Tacon ezredessel, ism ét 
visszavonult tartományiba, ’s igy az egész pillanatnyi zavar csak 
némi félreértésnek tulajdonítható. A’ cortest Vilieres angol követ 
kívánatéra föloszlatni szándék. Ez ugyanis nem szeretné, haa’ Gib
raltárból spanyol lobogó alatt jövő hajóknak engedett kedvezmé
nyek szőnyegre kerülnének, mi alkalmasint elltörlesztésüket vonarid- 
ná maga után, ’s azért Seoane tábornokot indítványtételre birá a’ 
cortes azonnali föloszlatása iránt, minek következtében 2 0  követ (köz
tük első helyen Seoane) rögtön kérelm et nyujta be a’ királynéhoz 
a’ eortesnek azon ürügy alatti eloszlatása v ég e tt, hogy készülő előle
ge« üléseket tarthasson az uj cortes. —- A’ m inisterek oct. # 8án 
m egjelentek a’ cortesben, magukat M eer b. barcelonai tettei mi
att védendők ’s je len ték , m iszerint az érintett báróiul még hivata
los tudósítást nem kaptak, telteit azonban, miként azokat hallomás
ból ism érik , egészen javalják, mire e’ tárgyat bevégzettnek nyilvá- 
nyitá a’ cortes. Másnap azonban Lopez kikelt a’ kormány ellen , 
idegen avatkozás szükségessé tételéről vádolván azt.

Madridi legújabb hirek szerint oct. 3 l ikőrül ,  a’ cortes oct. 
20án  megkezdé az ország pénzügyi helyzetérül a’ vitázatot. Előbb 
külön biztosság hányá meg e’ fontos tárgyat, ’s jelentése első csik
kében az 5 14 ,898 , 449  reálnyi hiány födözésire, következő men- 
nyiségeket javaslott megajánlani: a) (50 millió reált Cuba ’s Puerto- 
llico szigetek rendkívüli háboruadójára ; b) 4 0  millió reált a’ Cuba 
szigeten eladandó zárdalulajdon jövedelm ére; c) 1 2  milliót a’ félszi
get zárdáiból eladott harangokból bejött m ennyiségre; d) G,0Í)3, 4 0 0  
reált a’ San Fernandoban találtató ’s különféle községek magtárai
nak kötelezvényt eladására ; e) 12  milliót a’ 30  száztuli birtokadó
ra ;  f) 4 4 4 ,5 9 8 ,0 4 #  reált a’ rendkívüli háboruadóra. Az első czik- 
ket azonnal elfogadd a’ cortes; a’ másik azonban tartós vitára adott 
alkalm at, mivel a’ zárdák el törlesztésitől Cuba szigeten több* követ 
m ég most idegenkedni látszék. A’ harmadik czikk nem talált ellen
zésre, ’s elfogadtatása után az ülést elhalasztók. A’ cortes végképi 
föloszlatása nov. Gán menendő vala véghez.

Bayonnebul nov. 9rül érkezett] legújabb hirek sz e rin t, a’ 
kormányzó ^királyné f. h. 4ikén a’ cortest csakugyan eloszlató, mi 
csendességben juta véghez.

A \  G L I A.
A’ parliamentny itás közeledte naponként sürübbíti a’ politikai 

lakomákat. Legközelebb napokban különösen a’ radicalok igen sokat 
lakmároztak. Többi közt Bodwinben a’ yeomanek (középosztályt ké
pező földbirtokosak a nem esek s parasztok közt) Trelaw ney , Mo- 
lesw orth s Leader tiszteletére adtak igen fényes lakomát, mellyen 
M oles w o rth , mondván, hogy nem tagadhatni a’ mostani válosztá- 
soknál esett némi elmellőztetésüket a’ szabadelm űknek, többi közt 
igy nyilatkozók: „V eszteségünket a’ választók m egrettentése által 
okozók a’ lélekisméretlen toryk. (H alljuk!) ’8 ugyan mi segíthet 
ezen? (Egy szózat: „Titkos szavazás!“ dörgő tetszés.) Igen, meg 
vagyok győződve, titkos szavazás nélkül m.nden (igyekezetünk sü- 
kertelen marad. Ha a’ m inisterek okosak, nyíltan mellette szóland- 
n a k , ’s ha lehetlennek találják azon rendszabály keresztül vitelét 
a’ parliamenten, hivatkozzanak bízvást a’ nem zetre, ’s kivonatuk tel- 
jesülend. (T e tszés.) Határzott lépés ’s valamelly cselekvés nélkül, 
melly Anglia népét a’ fenálló kormányhoz g y ű jtse , —  fájdalom
mal mondom ezt, de meg vagyok róla győződve, —  ismét hatalmuk
ba keritendik a’ kormányt a’ toryk. (H alljuk!) A’ ministeri többség 
igen leolvadt, ’s tekintetbe vevőn a’ támadandó számos választási 
port, valóban m eg kell vallanunk, hogy még e’ csekély többség is 
kevesbülend. (Halljuk !)Xem szándékom ugyan ő föls. ministereit meg- 
támodni (tetszés!) de ha nem tudják használni kellőleg a’ szendergő nép
erőt, akkor valóban m eg van pöcsételve sorsuk. Zavarosak ugyan a’ ja
vító párt kinézései ; de azért még sem  esem  kétségbe’» bízom a’ nem 
zeti értelm ességben, m eg lévén győződve a’ szabadelmüség te rje 
désiről a’ nagy tömegben. (Tetszés.) l)e e’ töm egek még nem szok- 
tatvák önmagoktól függésre ; azonban szerencsére már oszladoznak 
előítéleteik, ’s kezdik átlátni, hogy nincs szü lete tt vezetőre szük
ségük, ’s akkor győzelem  koronázandja a’ népügyet “ (Harsogó te t
szés.) A’ stokporli lakomára, m ellyet oct. 13kán szándékozlak ad
ni 0 ’ Connell tisz te le té re , kétezer vendég hivatalos. —

A’ M. Chronicle [igy gúnyolja k ia ’ to rykat: „Iszonyú hírünk 
van a’ torykkal közlendő. Am m ártsa választóvízbe tollát a’ Tim es; 
a’ M. Post pedig felejtse udvarias modorjait és szitkozódjék v er
senyt bármelly utczahölgygyel, a’ Standard csapja össze holló-szár
nyait, ’s John Bull ébressze föl borzasztó szónoklattal a’ nem zetet! 
O’Connell Dani múlt kedden (oct. 3 lén ) M ulgrave lordnál ebédelt, 
’s a’ ns lord, tisztelve vendége vallását, halat fő z e te !— Ugyan oct. 
3 iik é n  gyűlést tártának Dublinban a’ conservativek, és ünnepélye
sen megtámodni határozák O’Connell ’s Hutton válosztatását Dublin 
résziről. Azonnal választottságot is nevezének , melly a’ benyúj
tandó kérelm et fö ltegye, 'előm ozdítsa, ’s a’ pörköltséget össze
gyűjtse. Blackburne, volt irlandi kir. főügyész legtöbbet szó ott e ’ 
gyűlésen.

Canadai oct. 4 ig  terjedő hirek igen komoly színekkel füstik 
e ’ tartom ány állapotját; jelesül mostan már olly ellenállási rendsza
bályokat létesít az ellenzés a’ brilt kormány paranesi ellen, mik egé
szen az amerikai szabadságháboru első föltűnő jeleire emlékeztetnek. 
M indenütt egyesületek állnak össze olly árukbeszállittatását gátlan- 
dók , miktül vámot húz a’ kormány, ’s a’ csem pezést mindenkép 
előmozditandók; még a’ st. denisi hölgyek is egyesültek ’s erősen  
fogadók, m iszerint ezentúl csupán belföldi gyárm üveket viselend- 
n e k .— Gosford 1., a’ korm ányzó, elbocsáttatásáthatározó valamen
nyi polgárkatonának, ki az elégületlenekhez csatlakozik.

Nov. 4 ikén elhagyá a’ királyné Brightont ’s Londonba ula- 
zék. Ú tközben egy jól öltözött férfi öklével fenyegetőzve a’ király
né kocsijához u g ré k , ’s iszonyú szidalmak közt dühösen kiáltozó: 
„Lerántalak a’ trónrul anyjostul!“ Ezek eldörögte után olly gyorsan 
elfutott , hogy semmikép nem lehete nyomába akadni. Másnap azon
ban mégis kinyomozó őt a’ rendőrség ’s lakján elfogató , melly al
kalomkor folyvást dühösen ordítozó: „N e m erészeljetek engem  il
le tn i, miért u ra tok ’s Anglia királya vagyok.“ Csak nagy bajjal ’s liosz- 
szas küzdés után tudók őt bérkocsiba kénvszeritni. A’ belrninistér
ségi palotába kocziztakor, bezúzó a’ bérkocsi ablakit, ’s mindenütt, 
hol őrt látott állani, fenhangon kiáltá : „ Anglia nem zetőrje, szabadítsd 
m eg királyodat!“ — A’ törvényes kihallgatásnál makacsul állító, mi
szerint ő valóban Anglia királya II. János , ’s most nyolezadik éve 
telik uralkodásának. Mivel eszelősségérül nem kétkedhetni, ism ét 
elzárók ’s nov. I l i k é n  újra vallatni fogják. Neve John Good, előbb 
kapitány volt egy huszárezredben ’s most mintegy 41 éves lehet.

A’ londoni község - tanács készületeit Victoria királyné ün
nepélyes fogadtatására, csipős észrevételekkel kisérék némelly an
gol lapok. Állításuk szerint például különös párt emelkedők a’ city
ben , azon utczák kivilágittatását, mellyeken a’ királyné visszaté- 
rend palotájába, gátlani akaró szándékkal; e’ párt azonban minden 
józansága ellenére megbukni vala kénytelen, mivel az uj lordma- 
yor, ki m esterségére nézve szappanos, nem engedhető igy káro
sulni érdem es ezéhtársit, kik e’ nagyszerű világitásnál annyit fog
nak nyern i, mennyit különben fél év alatt sem hozna be m ester
ségük. A’ M. Post igen roszalja a’ község - tanács azon tettét, mi
szerint lakomát ad királynéjának ’s Nagybrittannia főnemes hölgyeit 
nem hivá meg, csakhogy a’ polgári tanácsosak nőjei ’s lyányai el
férhessenek az asztalnál. E ’ vádra a’ Courier ezen helyes m eg
jegyzést teszi: ,,A’ főnemes hölgyek az udvarnál’s tulajdon te rm e
ikben látják naponként a’ királynét, mig a’ községtanácsosak nőjei 
e ’ szabaditékkal nem birnak. Igen igazságos tehát, hogy polgári ünne
pélyen polgárok körében legyen a’ királyné.“ —- E’ lakoma után 
tüslint a’ parliamentnyilás vonandja magára a’ köz figyelmet. Ősz-
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Rábeszélést mondanak létezni a’ házelnök (speaker) isméti raeg- 
válosztatása nem gátlására ; Bussell -1- azonban minden politikai ba
rátját megjelenésre szólitá föl ez első ülésen, mi lehető szavazásra 
látszik mulatni az elnökválasztás iránt. K.’ választás után néhány na
pig csupán » tagok fölesketésivel leszen dolga a parliamentnek, ’s 
csak ezután nyitandja m eg trónbeszéddel az ülést \ic to ria , ’s csak 
annak szerkezetétől függend: tegyen e válaszföliratra indítványt az 
ellenző fél? EÍ lévén a’ válaszfölirat minden ellenzés nélkül fogadtat
va , mi igen valószínű, azonnal a’ háztartási költség kerülend sző
nyegre , mellynek megajánlta után jövő januárig vagy februárig el 
fog oszlani a’ ház. A* közvélemény legalább igy nyilatkozik az ügyek 
jövendő folyamárul; noha egyébiránt e’ részben bajosan határozhat
ni meg előre valam it, mivel a’ pártok valóságos erejét még bizony
talanság födi. Wellington hg az irlandi ügyekben segitni igérkezék 
Melbourne lordot; ezt azonban olly általány osan tévé, hogy Ígére
tére előleg nem igen építhetni. A’ helyhatósági tisztválasztások é- 
lénkül folynak egész Angliában, ’s a’ toryk több helyen kudarczot 
vallanak. Igy például Liverpoolban, melly város a’ radical E w art 
ehnellőztével két conservativ követet külde a’ parliam entbe, most 
Í 2  szabadelműt választó hatóság - tisztté ’s csak 3 to ry t, mi nyilvá- 
nyosan bizonyítja a’ kiterjedtebb választásjog üdvös sü k e ré t —  Az 
angol bank igazgatóji a’ nov. 9én fizetendő váltóleveleket már 8 kán 
fogadandják el , hogy a’ királyné ünnepélyes fogadtatását a’ cityben 
semmi tőzsérkedés ne háborítsa.

Haymarket szinházban nov. 3ikán bizonyos matróz-mutatvány 
adatván elő, mellyben az angolokverekedésbe vegyülnek az ame
rikaiakkal, két szurtos kátránybűzü matróz a’ földszinrül átugrék 
a’ hangászkaron, ’s vitézül lecsépelé az amerikai m atrózokat, a’ 
közönség nem csekély mulatságára. —

A’ királyné igen jóltud számolni. Nem rég ugyanis háztartási 
költségjegyzékét vivén hozzá első udvarm estere, midőn m entege- 
tőzék, hogy m égnem  számitá össze az egészet, mosolygva kive- 
vé kezébül az iratot a’ királyné, ’s pár pillanat alatt elkészité a’ 
számadást. —

Cloncurry lord már válaszolt O’Connelinek, ’s m egegyeztét 
nyilványilá aziránt, hogy a’ Dublínban tartatni szándéklott gyűlése 
az irdandi szabadelmü követeknek Londonban menjen véghez f. h. 
1 6kán. _

A’ city nagy ünnepe nov. Óikén rendkívüli fénynyel ment vég
hez, ’s a’ gyönyörű idő igen kedvezett a’ nagy pompakifejtésnek. 
A ’ királyné délután 2  órakor hagyá el álgyurobaj közt Buckingham 
palotát K ent, Glocester ’s Cambridge bgnő kíséretében. A égy edfél 

után érkezett Guildhollba a’ királyné, hol szokott ünnepi szertartás
sal fogacltaték. Az ünnep részleteit jövő számunkban.

O L A  S Z O R S Z  A G.
Turinban nagy benyomást okozott Constantine bevétele , 

mint miáltal nagyon erősödni vélik a’ franczia kereskedést a’ földkö. 
zi tengeren.—

A’ Gazette de Francéban bizonyos czikk a’ sardiniai pro
testánsok állapoljárul következőleg nyilatkozik: Több szabadelmü 
lap megtámadó a’ sardiniai polgári törvénykönyvet, ’s még azt is 
m ondák, hogy azon status protestáns alattvalóji még szomorúbb 
helyzetbe jöttek az említett törvénykönyv által, mint a’ katholicus 
irlandiak Nagybrittanniában. F ’ közönséges’s egészen alaptalan vád 
minden további vizsgálat nélkül csúszott egyik lapbul a’ másikba, ’s 
illy módon a’ tévedés elterjedt. Semmi sem volt azonban könnyebb, 
mint megczáfolni a’ vádat, mivel a’ szardíniái törvénykönyv, melly 
a’ jövő év kezdetével leend kötelező erejű, jun. SOkán té tetett köz
re  , Turinban nyomatva jelenvén meg.

Azon törvénykönyv is ő  czikkje következőleg nyilatkozik: 
„A’ római kalh. apostoli vallás a’ statusvallása.“ A’ 3dik czikk : „M in
den egyéb vallás, az illető rendeletek  és szokások szerint csak tö 
retik .“ A’ 1 8dik czikk: „Minden polgárnak vannak polgári joga i, 
hanemha magát arra teltei által méltatlanná teszi. A’ nem katholi- 
kus alattvalóknak az illető rendeletek , szokások ’s törvények sze
rint vannak polgári jogaik. Hasonlag a’ zsidóknak.“ A’ 1 44dik czikk: 
„A házasság csak valamellyik rész halála által szűnik m eg, m intáz 
egyházi törvények rendelik ; kivétetnek azonban a’ nemkatholikusok 
és zsidók.“ A’ iSO dik czikk: „Olly személyek közti házasságok, 
kik a’ statustól tű rt valamellyik valláson vannak, azon rendeletek 
és szokások szerint hajtatnak végre , mellyeket vallásuk kíván.

N E M E  T O  R S Z Á C .
A" szász király az országgyűlés végét dec. 3kára határozta. 

— Koburgi tudósítás szerin t nov. 8 án Sándor hgnél lakoma tartaték. 
Az uj hgné, Maria ekkor mindenki figyelmét magára voná. Ö jól és 
folyvást beszél németül, ’s öröm est olvas német munkákat.-„Szeretem  
én —  igy nyilatkozók —  azon nyelvet, mellyen olly sok szépet gon
doltak’s írtak.“ „Ezt, mond egy tudósító, tudtuk mi is, és nincs épen 
okunk büszkélkedni illy nyilatkozaton; de meggondolván, hogy egy 
idegen hatalmas nem zet királyának lyánya, ki Parisban nevelkedett, 
szól így K oburgban, ’s mint hgnénk dicséri nyelvünket ’s művelt
ségűnket, nem örvendhetünk e ? “ — Lipcse nov. 7 kén. Tegnap 
tarlaték a’ szomszéd Lüzenben a’ halhatatlan Gusztáv Adolf emlé
kének fölszenteltetése. A’ kis város tömve vala idegenekkel. A’ derék
Dräsecke beszéde, elmét világitó, szívet rázó vala. __ Az össze-
sereglett nép megpillantván ama’ nagy svéd király emlékét, a’ mostani

»véd király tetteit „éljenneí“ tiszteié meg. A’ dicső emlék épen a- 
ma’ csatatéren áll, hol a’ nagy hős elesett.

A M E R I K A.
Washingtonbul többek között Írják a’ nép nagy ragaszkodá

sát a’ kormány elveihez különösen a’ pénzügyre nézve. Ha je len leg  
is —  mond a’ tudósitó —  midőn kisebb nagyobb mértékben minden 
polgár pénzállapotja zavarba jö tt, midőn kereskedés :s műipar pang, 
annyira magáévá teszi a’ nép a’ kormány elveit ’s kitünteti azokho- 
zi ragaszkodását, mit reményihetünk a’ jövő évekre , miután elhá
rítva leendnek az akadályok’s a’ zavar eligazittatik. V an -B uren ba
rátit épen nem kénszerité hátrálásra a’ jelen baj, noha ellenükben 
egy , középutat tartani szándékozó párt alakult, melly a’ nem zeti 
bank ’s az elnök kincstári pártja között törekszik magát megfészkel
ni. Tervök: ótalmazni az egyes statusbankokat mind az egyesületi 
statusbank mind a’ kincstári rendszer ellen. Megváltják ugyan ezek, 
hogy a’ status tisztviselőji szoros számot tartoznak adni a’ népnek a’ 
pénzállapotrul, az egyes statusoktól meghatalmazott bankok el
lenben csupán egyes statusoknak, a’ középponti kormánynak pedig 
nem számolnak. Megismerik, hogya’ középponti kormány nem köteles 
kiosztogatni kereskedőknek a’ status pénzét ’s igy adósságot szedet, 
ni föl az egyesült statusok hitelére, lie  a’ kormány Fjszakamerikában 
minden fillérrül tartozik számolni, ’s kinek csak kis fogalma van is 
az itteni nyilványosságrul, könnyen áltláthatja, mennyivel biztosabb 
a’ felelősségi teher alatt levő kincstári tisztviselők, mint az arra 
nem köteles bankügy viselők kezébenV statusjövedelem. —  \* gyűlés 
tanácskozási között legfontósbaz elválasztási törvényjavaslat (sub- 
treasury bili) elfogadtatása a’ tanácsban, melly 26  szótöbbséggel 
20 ellen történt. A’ gyűlés m eghatározta, hogy oct. 16kán elha
lasztja rendkívüli ülését, a’ texasi kérdés még most is heves viták 
tárgya. Az előbbi elnök Jackson olly hamar m egtörténendonek hit
te Texas összekapcsoltatását a’ szövetséges statusokkal, hogy már 
Burton urat m eg is kinálta volt az uj statusi helytartósággal.

E L E G Y H 1 R
Münchenből írják, hogy slatustanácsos Abel belministerré 

neveztetett. —
Müncheni tudósi ás szerint a’ szélveszes idő nem kis nyug

talanságot okoz Leuchtenberg hg útazása iránt; ki k ostantinapolybul 
Tríestnek vévé útját, ’s naponként várják a’ megnyugtató levelet. 
Mondják, főudvarmester Weichs b. is útban van Gö ögországból 
vissza Baváriába. —-  Tascher g r ., kinek azon kedvesség, melly
ben volt Napóleonnál, fényes jövendőt Ígért, ’s ki soha nem feledé 
a’ hála kötelességét joltevője iránt, elutazott fiástul Münchenből 
Arenenbergbe, onnan rokonának a’ derék Beauharnais Hortenziá
nak földi maradványit Francziaországba Ruelbe kísérendő.

Bizonyos londoni lap tudósítást közöl Havannahbul aug 8árul, 
mellyben többek közt azt írják, hogy ott szüntelen csak e’ két szót 
hallani: Tacon és el vomito (a’ kormányzó és sárga hideg). Azon
ban a’ sárga hideg (láz) nem dühöng szerfölött, részint azé rt, mivei 
Tacon kormányzó czélszerü rendeleteket tőn annak gátlására ’s 
nagy mértékben ügyeltete a’ tisztaságra, részint mivel egy Belot 
nevű franczia orvos m egtörte erejét. Tacon általában rendkívüli fér
fiú ; nemcsak az épületekben, hanem a’ népességben is tetem es 
változások történtek kormányzata alatt. Gyilkosság, ragadozás, mik 
előbb mindennapiak voltak Havannah utczáin, elenyésztek. A’ csend
őrség olly pon tos, hogy mását keresni kell. A’ kormányzó hatal
ma főképen azon i  ő ezer em berben gyökerezik , kik egészen pa- 
rancsitul függnek. 0  igen takarékos, ’s múlt évben 2 ,7 0 0 ,0 0 0  pi- 
aslert külde a’spanyol királynénak. (A’ spanyol piaster 2 for. 3— 11 
kr.) 'z o n  h ír, hogy Anglia bizonyos kölcsönpénz végett alkudozik 
Spanyolországgal, és Cubát kívánja zálogképen, az egész szigetben 
nagy nyugtalanságot okozott. —  írják , hogy midőn azon hajó ka
pitánya, mellyen az ism éretes M eunier Amerikába szállittaték, tu- 
datá a’ többi vitassál, ki utazandik velők , azok a’ gonosztevőiül 
egészen félrevonultak; kinek külön szobája ’s asztala volt egész 
úton , senki hozzá nem  szó lo tt: e’ szerint M eunier ön honfiai tár
saságában is szünteleni hallgatásra lön kárhoztatva. —  Karlsruhebül 
írják, hogy az uralkodó nagyhg engedelméből a’ német földmive- 
lők 2dik gyűlése, jövő sept. Utkétül 1 Gkaig Karlsruheban fog ta rta t
ni ; m irenézve előre rendeletek fognak tétetni, hogy a’ részvevők 
ottani tartózkodása mind hasznos mind kellemes lehessen. A’ király 
m eg akarván mutatni, mennyire érdekli őt a’ fontos eg y esü le t, két
száz darab arany dijt tett föl, a’ következő kérdés legjobb m egfej
tő jének : „Elő kell adni a’ német mezei gazdaság történetét.“ A’ kér
désre mindenki felelhet; ’s a’ kéziratokat !8 3 8 ik i sept. elsőjéig vagy 
a’ ném et gazdasági gyűlés elnökségéhez kell küldeni, vagy a’ hade
rő nagy hgségi gazdasági egyesület középponti helyére Karlsruhe- 
b a , mellyek által fognak ada tn ia’ gyűlés kebléből kinevezett biz
tosságnak megvizsgálásul.

G A B O N A Á R :  nov. 21<likén : Tiszta búza 71 i '3 — 63 1 / 3 — 57 i /ü . .  K étsze
res 48- Rozs 37 1 /3  — 35 l / 3 -  Árpa 26 2 / 3  — 24- Z»b 20 — 19 l/S  —
17 1 /8 - Köles 26 2 / 3 -  Köles kása Síi 2 / 3  Kukoricza 32 — 3 0 — 28-

P K N Z K E L B T :  November iskáo. Bécsi 5 pCtes «tat. köt. 105 ; 4 pCles 100
3/8; 3 pCtes 77 15/16 183-lki 500 ítos kölcsön: 535 2 1/2 pCtes bécsi ban-
kókölcl. 66 S/8-

D U S Í A V I Z  Á L L Á S  nov. lakén 9 / 1" 0"' 20ká« 9' 0" 9"' 2ik*n 9' 0" 0'"
22kén s' 8“ 6'"-

Sz6 rkens.fi H (9 | m e c * y. — Nyomtatja B e i m e l .
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F O G L A L A T :  Magyarország (kinevezések ’s előléptetések; rendkívüli szépségű éjszaki fény hazánkban, Bécsbcn ’s Prágában; Kalocsán cliszmise az éjszaka- 
merikai térítőkért ’« Klobusiezky Péter érsek adakozása; Esztergámban répaczukorgyár létesül; ’s a’ l.) Portugália (fölvilágilás Portugália jövendője iráni.) 
Spanyolország (részletek a’ eorles-eloszlásról ; Espartero megbünteti Escalera gyilkosit; a’ trónkövetelő kétes helyzete.) Anglia (terjedelmes!, leírása a’ guild- 
balli lakomának; Ismét új merény a’ királyné élete ellen; ’s a’ t.) Francziaország (a’ bevégzett választások síikére; LalVittc végszava Francziaország válasz
tóihoz; Constant ineben cholera pusziit; Valée hivatalos leírása az ostromnak; a’ kir. hgek visszatérnek Bonaba; nevezetes orvosi pör; ’s a’ t.) Lengyelország 
(Paskevics nem mond le a’ helylartóságrul.) Svédország (Atterborn ’s Engcrströni beszéde a’ királyhoz.) Amerika (az elválasztási törvényjav aslat (treasury-bill) 
megbukik.) Németország. Gabonaár. Pénzkelet. D . na vízállás.

M A G Y A R O K  S Z  Á O.
Ő. cs. kir. ap. fülsége f. é. oct. 24iki határzatában Matya- 

sovszky István tornai lelkészt sidai czimzetes préposttá, Albrecht 
János gölniczi lelkészt okrai , és 8 citovszky József jolsvai lel- 
készt thenői szinte czim zetes prépostokká; ’s Mednyánszky Aloiz 
b. cs. arany kulcsost, rn. kir. kamrai alelnököt’s Trencsény m egyei 
föispánhelyettest Nyitra megye főispánjává méltóztatott nevezni olly 
kegyes m egbagyással, hogy további legfels. rendeletig említett főis
pán- helyettesi hivatalát is folytassa.

A. nm. in. k. Helytartóság f. h. 23án tartatott ülésében a’ 
keblebeli levéltár hivatalnál al-levéltárnokká kitűnő érdemei tekinte- 
tébül eddigi első segéd Kecskeméty Mihály több tek. vm egj'e táb- 
labirája, ennek helyébe első segéddé Pavianovich Károly, másod- 
segéddé Králilz István; másod lajstromzóvá Eebterling Mihály; 
írnokká Vörös József ’s járulnokká Bányász Sámuel neveztetlek.

Ó cs. kir. ap. fülsége f. é. oct. 27ikirendeletében Magyar- 
országra nézve baromorvosi állomást kegyeim, rendelni méltóztatván, e’ 
hivatalért folyamodás a’ budai m. kir. helytartó - tanácshoz jövő évi 
január végéig minden a’ kívántaié tulajdonokkal ellátottnak nyitva áll.

Köröskény, nov. I3án. Trencsénybül Peslre utaztamkor f. b.
12én még éjjelre Nyitra-Ivánkára valék menendő, holott m ár esti öt 
órakor éjszakról feltódult förgeteghozó föllegek fekete töm ege az e- 
gész láthatárt csakhamar annyira elsötétité, hogy lovábbi utazás az al
kalmatlan idő miatt terhes lévén, a’ közellevő vendégfogadóba, hacsak a’ 
zivatar csendesüléseig is-, hajtatni kénytelenittetém. Alig mulatók itt há
rom óranegyedig, midőn a’ szobába lépő vendégfogadós rem egő szóval 
m ondá, miszerint valamelly közel falubeli tűzvészt gyanittat az é- 
gen látszó vörösség. Látvágytul ingerlett magam is a’ többiekkel ki
mentem megtekinteni azt; de csakhamar észre véve a’ term észet 
szép csaljátékát, az „éjszaki fény“ valóságárul iparkodám meggyőzni 
a’ töprenködőket, kik e ’ vasárnap este nem kevesen lévén jelen itt, 
e ’ tüneményből különféle bal jövendőt jósolgatának. Három negyed 
múlt val ae l ,  midőn az éjszaki részrül délkeletnek vonult felhők sö
tét leple, mintegy félre húzott kárpit, alul az ég kékjén láthatóvá lelt 
a’ szép tünem ény, m*41y a’ keleti eget m ég komoriló föllegek alatt 
tisztán maradi al-rétegen felbukkanl te 'jes fényű hold által görögtüz- 
ként világosittatva, olly pompássá lön, hogy ezt igy a’világ első fes
tője is süker nélkül utánozná. Minthogy a’ csak egy óráig komor ég 
lassanként egészen kitisztult, befogaték, tovább menve szemlélen
dő a’ szép tünem ényt, melly az áltelleni irányban teljesen világitó 
holddal vetélkedve játszá a’ tiszta egen gyönyörű szerepét, miglen 
több helyen, ’s ízben újulva, ’s isméi halványodva tizedfél óranegyed- 
nyi tartás után , mindinkább nyugotra húzódva, végre egészen ele
nyészett. A’ ború eloszolta után a’ Iégmérsék is annyira változott, 
hogy héttiil kilenez óráig május nak keile azt képzelnem, mit a’nyu
gati határon látszott gyakori villámlás is igazla. Hatodfél óranegyed- 
nyi időig a’ tünemény eltűnte után csak egyedül ballagott csillagos 
kék pályáján földünk hű követője, mig Nyitrábul Köröskény felé ko- 
ezogván bátra tekintő kocsisom azon szavára : „Ni ismét amott! “ visz- 
szapillanlék s látám, miként a’ keleti részen egy tüzes oszlophoz hason
lító vörösség később kettőssé válván, utóbb pedig széllyel ’s m agos
ra  terjedvén a’ fölöttünk ragyogó félgömb majdegy negyedét elbori- 
tá , miglen nyugolra húzódva tizenegy óra tájban elenyészett. --A z  
em lített éjszaki fényt, Prágában ’s Becsben is ugyanazon időben f, ’s 
egészen hasonló alakban lálák a’figyelmes vizsgálók.

Redly Károly Esztergomban prímás - urodalmi számtartó ré- 
paczukor- gyárt létesíle kicsinyben, mit idővel kétségkívül tágitni 
szándéka.

Kalocsán f. h. \ 5én Leopold napján Csupor Mihály prépost 
fényes szertartásit misét mondott, az ausztriai birodalomban alapult 
’s folyvást létező „Leopold E gyesület“ védszentének tiszteletére.
E z  egyesület czélja az Ejszakamerikában munkáló térítőket segíteni;
’s Klobusiczky Péter kalocsai érsek évenkint 5 0 0  pengő forinttal 
szokott e’ buzgó czél- előmozdításhoz járulni.

P O R T U G Á L I A .
„Portugália jövendője“ ezim alatt előbbi számainkban közlőit 

levelünk alkalmasint olly férfitól szárm ozik, ki nem rég lakhatá u- 
gyan még Portugáliát, de kinek véleménye figyelemre m éltó; mi
vel, mint azt nyilván láthatni, legjobb kütfőkbül m értté , ’s min
den kimondott szava segélykiáltáshoz hasonlít Europa e lő tt: „S za
badítsd meg a’ királynét ’s királyt!“ Azon veszélyek, iniketfenye- 
getőknek ’s már majdan közelgőknek mond, bizonyosan nem túl
feszített képzelgés agy rém ei; a’ veszélyek csakugyan jelenvannak, 
de fájdalom! ember alig nyújthat már segítséget d. M aria’s Krisztina ki
rálynénak. Mindkettő igen szerencsétlen órában ült a’ zendülési 
hajóba; fejők és kezök sokkal gyöngébb volt, hogysem a’ kor
mányt igazgatni birták volna. Mindkettő kezeibül úgyszólván kiraga- 
dák azt m ár, ’s most mindketten közel állnak azon szirtböz,m elly 
szétzúzással fenyegeti a’ hajót. É s ők most kiáltnak segítségért!
Már késő. Hallgatniok kellett volna azon tanácsadókra, kik már ^

évek előtt megjósolák oda jutandásnkat, hol most valóban állnak. |)e  
mindketten jobbnak tárták Palmerston 1. tanácsit követni ; segítsen 
tehát rajtok az ! Nehéz, boldogtalan tévelygés szolgál alapul azon 
szerencsétlenségnek, naelly dona Maria ’s elhunyt atyja összeköt
tetéséből Palm erstonnel a’ pyrenaei félszigetre háram lón, \s ez : 
tökéletes viszszás képzelet Anglia viszonyiról Portugáliához. Elég 
erővel bir ugyan Anglia minden kormányt gyölreni ’s mégis buk
tatni Portugáliában ; de m égsem  annyival, hpgy olt valamelly kor
mányt kénye szerint szilárdul alapíthasson meg. Portugáliában nincs 
angol párt, ha talán Palmellat , vagy más Anglia alamizsnájabulélő 
férfiakat nem akarunk annak nevezni. Egyedül Beresford 1. volt az, 
ki Portugália viszonyít úgy tudá megítélni, hogy mind a’ két haza 
jóléte ’s csöndé fönmaradhasson. Jelen leg  olly lábon ál ugyan az 
ügyek helyzete Angliában ’s Portugáliában , hogy e’ férfiról távúi
ról sem lehet szó; de annyi mégis bizonyos, miszerint néhány el
lene gördített apróbb hiány m ellett is egész Portugália tiszteli ’s 
rellegi ő t; ’s kitől Portugáliában nem re ttegnek , az ott soha nem 
fog kormányozhatni.

S P A N Y  0  L 0  R S Z Á G.
Madrid, oct. 4 é n : M a  végre elo*zIoltazon gyülekezet, melly 

egy évnél tovább ada törvényeket e’ szerencsétlen h azán ak ,’s po
litikai színhelyérül leléptét nem követé szánakozás, valamint hosz- 
szasb ideig sorvadott beteg elhunytál nem szokta követni. A’ felosz
latásért folyamodásra épen nem vala szükség , m ert a’ királyné hasz
nálta jogát, ’s önszántából adá ki a’ szükséges parancsot. Több lap 
hirlelé, hogy a’ kormányzó királyné maga szem élyesen fogja az 
eloszlatást tudatni a’ c o r te sse l, mi okbul a’ karzatok leszakadásig 
m egtellek kiváncsiakkal; de reményükben mindnyájan csalatkozának, 
m ert délután Bórakor valamennyi m inister megjelenvén, fölolvasák 
a’ királyné eloszlató parancsát. ’S most Lopez , a’ volt m inister , 
kit tán csupán gúnyból választónak m eg havi elnökül nov. Íjén, pom 
pás sírbeszédet tartott a’ már halálra Ítélt co rtesnek , illőleg m a
gasztalván annak bokros érdem eit, m iket a’ b aza’s trónirántm agá- 
nak szerzett. E rre a’ követek példás egykedvűséggel eloszlatlak, ’s 
a’ karzatrul ezen szók hangzónak: „Éljen a’ királyné! — Legköze- 
lebb ismét iá8 uj tanácsosi neveze ki a’ királyné ’s köztük Pio Pita 
volt ministert és számos olly férfit, kiknek nevök még egészen is- 
m éretlen a’ politikai világban. —• Espartero már csakugyan meg- 
bünteté Escalera gy lkosait Mirandaban, tízet közülök agyonlövetvén , 
B6ot pedig gályákra Ítélvén. A’ tiszteket mind elüzé szolgálatim! , 
a’ közlegényeket pedig más ezredek közé sorozó. —  Oraa tábornokot 
Valenciába visszatértekor kissé megszalaszták a’ carlosiak, ’s most 
N oguerassa l’s Borsoval egyesü lve, Canlavieja felé látszik nyomul
ni. A’ trónkövetelő, hir szerint Onnateben ütendi fel téli sátorát. A’ 
Cataloniaban maradt kétezer carlosi katona is visszatért már Navar- 
raba. A’ trónkövetelő azonban mind e ’ mellett folyvást igen fönhan- 
gon beszél, ’s biztossága jelen tése szerint 14 nap múlva 10 ezer 
em ber ismét jobb partin álland az Ebronak. Espartero ezt lehetlen- 
nek állítja, mivel nagy számú bátor lovassága minden esetre köny- 
nyen meggátolandhat minden illyes szándék valósítást. A’ trónkö
vetelő Villarealt ’s T orre Simont elfogatván, mind a’ kettőt Gue- 
tariába hurczoltatá, hol már hosszasb idő óta foglyoskodik Gomez, 
M oreno pedig elhagyó hazáját ’s Francziaországba utazott, ’s ez a’ 
baski tartományokban nagy elégületlenséget szült. A’ trónkövete
lő leginkább ezeknek tulajdonítja Madrid elleni vállolata nem síiké- 
rültét, ’s igaza lehet, m ert a’ baskok, szülőföldükön kivűl nem i- 
gen öröm est csatáznak, noha egyébiránt legderekabb harezosak e- 
gész táborában. Már több tartományi küldöttség jelenté a’ trónkö 
vetelőnek, m iszerint többé a’ hon fiait távul m erényekbenkoczkáztalni 
teljességgel nem fogják, ’s a’ castiliai sergeket nem szándékjok 
folyvásti tartóssal ’s öltözettel ellátni. Alava követei azt is szem ére 
lobbanták , hogy a’ testőrségül elvitt 3 0 0  alavai fiból csak nyolcz- 
vanat hozott vissza, ’s hogy m indé’ nagy föláldozás mellett m ég
is Hernani az alkotmányosak kezeibe kerü lt, Vitoria, Porlugalete 
’s Bilbao pedig megvíhatlanhá lön, ’s Guetaria és Urnieta fontos 
állomások egészen megsemmitve. Az uj cortes uov. 19én a’ ki
rályné névnapján nyitandja m eg ülésit.

A N G L I A.
Londoni lapok, mint említők, telvék a guildhalíi nagy pol

gárünnep leiratával, mellynek „Victoria királyné látogatása a’ city
ben“ czimet adtak. Három napig sűrű köd fődé London utczáit, ’s a’ 
fontos arczu parókás aldermanek ossiani rémekkint bolygónak szer
te mindenfelé, parancsokat osztogatva a’ félhomályban kopácsoló dol
gozóknak, kik még éjfélkor is olly iszonyú zajt ötének, hogy min
den idegen óriási kovácsműhelynek lett volna kénytelen Londont tar
tani. Házak mellett mindenütt padok ’s állások emelkedének a’ né*



zők szám ára;’s nov. Óikén olly gyönyörű tiszta őszi arczczal mosolyga 
jJ  a»'n ‘ mintha maga is részesülne a’ jó London város örömébe*!»,
’s első" föltűnte kor már számtalan nép lepé el az ulczákat, nemcsak 
L o n d o n b a ! ,  hanem az ország legtávolabb részeiből is. A’ hosszas 
kocsivonal végnélkülinek látszék. Temple - Bar körül legnagyobb 
volt a’ tolongás, mivel mindenki tudta, hogy a’ lordmayor ott fogad
ja ei a’ királynéi; a rend azonban nem igen zavartatékmeg ’s csak 
itt ott ragadott meg a’ rendőrség egyket csen esz t, kik illyes alka
lomkor nem szoktak munkátlanul heverni. I 2  óra tájban erős rend
őrcsapatok vonultának a’ palota felé, miket utóbb két testőr huszár
ezred követe. A’ házak födelei rakva voltak kiváncsi nézőkkel, a’ 
drága pénzen bérlett ablakokban pedig 0  - Anglia gyönyörű hölgy- 
koszorúja ragyogott, fölváltva csinos angyalkákhoz hasonló gyerm e
k ek tő l/k ik  leginkább magukra vonák a’ fiatal királyné figyelmét. 
Az ulczán számtalan fiatal kézműves állott magasra emelt papircsil- 
lagokkal, miken „Victoria“ név ragyogott különféle színezetben ; 
végre 2 órakor áradó hullámzatként megharsant a’ „Long life the 
Queen !“ (sokáig éljen a’ királyné !) ’s jelenté Victoria közelgését. 
A’ kir. menet következő renddel hagyá el a’ palota márvány íveit: 
egy osztály testőrség; hat hallovas hintó testőrségtül környezve, 
K ent, G loucester’s Cambridge hgnőkkel, ’s Cambridge és Sussex 
hgekkel kíséretestül; ő fölsége hatlovas hintaji; az elsőben, mellyel 
hat deresszürke húzo tt, négy fő statustisztviselő ült a’ statuskard
dal; tikban a’ szolgálattevő lovászmester ’s tiszteletbeli apród és kam
rás az ezüst pálczával; tikban  a’ kir. ház kincstárnoka, felügye
lője ’s az alkamrás; -ükben a’ szolgálattevő lordkamrás, testőrségi 
kapitány, nemességi testő rvezér, ’s a’ kir. vadászebek fölügyelő
je (master of the Buck-hounds); 5ikben egy udvari hölgy, egy ko- 
morna, ’s a’ nagymarsai arany pálczával; e’ négy hintót hathat pej 
huzá; a’ öikat pedig hat gyönyörű fekete ’s ebben a’ fő kamrásnő, 
egy szolgálattevő udv. hölgy, a’ főudvarm ester, ’s főkamrás ült. 
Ezután következők egy testőr-osztály, 12  udvari szolga, ’s nyolcz 
hattyufehér lóiul húzott statushintó a’ királynéval, öltöztető hölgy- 
gyei (mistress of the ro b e ) ’s lovászm esterrel; egy csapat teslőr- 
ség , ’s az idegen k ö v etek ’s ministerek hintaji. A’ sorba állított is
kolás gyerm ekek teli torokbu! harsogtaták a’ „God save the Q ueen!“ 
nem zeti dalt; mit azonban a’ fülrepesztő „é ljen !“ kiáltozás miatt 
hallani is alig lehete. A’ fiatal fejdelemnő elragadtató mosollyal kö
szönt mindenfelé. Temple-Barhoz érkezvén a’ díszvonal, hírnök kül- 
delék a’ citybe jelenteni a’ királyné m egérkeztét, kinek visszatérte 
után harsogó „é ljen !“ közt az egész menet a’ citybe vonult, hol a’ 
lordmayor, aldermanek, sherifek, községtanácsi küldöttség ’s egyéb 
várasi tisztviselők teljes díszruhában ’s feszesen magas paripákon 
ülve, fogadák a’ királynét. Némelly lovag kezében rem egett ugyan 
a’ kantár; de hisz ez csupa örömbül történt, ’s koránsem sárba 
zuhanási félelemtől, mint több pajzán lap elhitetni szeretné. Most 
megállóit a’ királyné hintája, ’s az uj lordmayor átadá a’ város kard
ját Victoriának, mit ez mosolygva nyujta neki vissza, mire a’ lord
mayor a’ királyné kocsija előtt lovagolva, újra megindita a’ m e
netet, ’s ezután a’ Temple - Bar középkapuját bezárák. E rre  eső 
kezde permetezni, melly mintegy jó óráig ázlatá az örvendő néptö
meget. A’ járdalat folyvást tovább tovább haladván, néhány perez múlva 
Pál sz. egyházhoz é rk e z e tt, hol a’ „kékkabátos iskola“ növendék» 
valának fölállítva, kik régi szabadiíéknál fogva mindenkor beszé- 
det tartanak a’ fejdelemhöz, midőn ez a’ cityt meglátogatja. Most is csi
nos beszéddel üdvözlő egy fiú a’ királynét, ’s a’ dissvonal trom 
bita-harsogás között ez után a’ Guildhallhozért, melly valóban tün- 
déri pompában ragyogott. Falait mintegy 15 lábnyi magossági’a 
sötétvörös, gazdagon aranyzott szőnyegzet fődé, ’s a’ terem  min
den szögletében óriási tükrök tündöklőnek. Minden oldalrul röp- 
kényfüzérek, légszesz-világitásban sugárzó érczlapok,zászlók, fegy
verek ’s diadaljelek diszlekedének. A’ city czim ere fölött Anglia 
kir. zászlaja lobogott, ’s iszonyú röpkény-koszoruban, rózsa, kóró- 
virág ’s her-levél közt (ezek a’ három egyesült ország jelképei) e’ két 
bötü V. K. ’s e’szó „Ü dvözlet!“ valának szemlélhetők. A’ gyönyörűn 
ragyogó világítás mindent százszorosán fölül »nult, mit fényről ed
dig képzelni lehete. A ’ drága bíbor szőnyegzetü ’s arany himze- 
tes mennyezetű trón a’ terem  keleti résziben emelkedék, bíbor
ral födött hat lépcsőtől képzett magaslaton, a’trón oldalán gazdag teríle- 
tü asztal állott a’ kir. család számára, többi asztal pedig a’ terein két ol
dalán 750 vendégre vala terítve. Hintajábul kiléptekoi’, fenséges anyjá
val a’községtanács tagjai közölt ment a’ terem be a’ királyné ; mindéi» 
községtanácsos szeretett oldalbordáját vezeté karján. A’ királyné 
halvány-vörös habselyem köntöst v iselt, annyira elárasztva ezüst 
himzetü rózsákkal, hogy az alapszínt alig lehete lá tn i; legszebb volt 
azonban egész öltözetén az, hogy minden »’ősze angol gyárban készült. 
A’ terem ben hódoló beszéddel fogadák a’ királynét, ki nyájasan kö
szönő m eg jó polgári szívességüket, ’s nyilványitá egyszersm ind, 
hogy a: lordmayort baronetségre emelő. Több áldomás után a’ ki
rálynéért, kir. család tag ja ié rt’s a’ „jó London varasért“, egyik ma
gányos kocsijában visszatért Buckingham palotába a’ királyné. —  
Azon számos egyes részlet közül , miket londoni lapok e’ lakomá. 
rul elósoroznak, még következők érdemlenek említés) : a’ királyné asz
talán csupán arany edények valának [álhatók; elfogyott pedig e’ la
komán többi k ö z t: 2 ,2 0 0  iteze teknősbéka-leves, 2G0 ilcze puncs, 4 0  
tál kappan , 50  főtt pu lyka, 45  sódar, 80 fáczán, ’s .tömérdek más 
különféle elel es sült, s annyi bor, hogy egy 70  áigyus hajót leiigővé 
tehettek volna vele. Minden áldon»ást egész dalok követének, majd ko
molyak, majd tréfásak. A’torylapok hangosan kürtölik, hogy Wellington

liget zajos örömkiáltozássaí fogadá a’ nép, mit azonbancsak úgy kell ér
teni. hogy néhány tory elrikkantá ugyan m agát; de azt a’ nagy zaj 
miatt hallani is alig lehete. A’ sherifeket lovagokká nevezé a’ király
né , ’s köztük Montefiore Mózes zsidót is , ’s ez első az egész ke
resztyén világban, ki illy méltóságra em elteték, hitváltoztatás nél
kül , valamint szinte első eset az is, hogy szappanosból (az uj lord- 
mayor szappanos) baronet lett. A’ fönérin teltbeszéd,m ita’ község- 
tanács ő fölségihez intéze im ezt: Mi, fölségedhűjalattvalóji, a’ lordma- 
yor, községtanács, London varas polgári, annak nyilványitására kö
zelítünk fölségedhez, mennyire érezzük e’ kegyes lebocsátkoztát, 
midőn méltóztatik nagy polgári ünnepünk évnapján a’ Guildhallban 
tartatni rendelt lakomát királyi jelenlétével díszesitni. A’ nép öröm- 
kiáltozási, mik felségedért ide jö ttekor hangzának, felséged agg ’s 
hű városa keblében dobogó minden szivben hathatós viszhangra ta
láltak. Nem haszonlesés vagy hízelgés jelei ezek, miket a’ nagyság
nak virágzatában hozni szokás, hanem benső[ forrásbul eredt szives 
érzetömlés, »nelly az összegyűlt sokaság hatalmas tömegét áthatva, 
vágyat gerjeszte  mindenkiben alkotmányos királynéjának őszintén 
kódolásra. Azon kegyes nyilatkozatok ’s Ígéretek, miket fölséged 
Nagybrittannia ’s Irland egyesült országok trónjára léptekor, az e- 
gész világ színe előtt kimonda, még élénkül viszhangzanak lelkűnk
ben , ’s a’ hálás és szilárd bizalmi» nép szivébe vésetvék. A’ legmagasb 
szabaditék gyakorlatánál, mellyel bírunk, t. i. személyes összekötte
tésünknél a’ fejdelemmel, London polgári valának olly szerencsések , 
kir. ajkakról fogadhatni el azon elvek m egism erését , mellyek sze 
rencsés eszközül szolgáltak, hogy fölséged elödi ez oi*szág koroná
ját folytonos örökségül m egtarthaták. M éltóztassék tehát fölséged 
m egújított hűségi fogadásunk nyilvanyitása mellett szerény köszöne
tét elfogadni a londoni polgárságnak, azon m egtisztelésért, mellyel 
e’ napon fővárasunkat boldogitá. Éljen fölséged sokáig virító egész
s é g b e n ,’s részesüljön folyvást a’ gondviselés legdúsabb adornányi- 
ban, hogy azon üdv-érzés boldogíthassa fölségedet trónján ’s körül
te népét, melly szabad , vallásos és szerencsés nem zet jó ’s igaz
ságos kormányzatából háramlani szokott.“ - E rre  a’ királyné ezt 
válaszolá: „ köszönöm  e’ szíves hű érzelmű m egtisztelést, ’s igen 
örvendek azt itt elfogadhatni. A’ benne foglalt nézetekben tökélete
sen osztozom. Elődim, a’ királyok ’s királynék meg szokták trónra 
léptükkor London várost látogatni, ’s azon tisztelet, m ellyel hazám 
fővárosa ’s e’ nagy kereskedő község iránt viseltetem , édes köte
lességemül varázsolják példájok követését.“ —  A’ kir. asztalnál kö
zépen a’ királyné ült ,  jobbján Sussex hg, G loucester ’s Cambridge 
liguö, Cambridge György hg Sutherland hg, balján pedig Cambrid
ge hg, Kent hgnő , ambridge A ugusta hgnő , ’s M ulgrave gr. nő. 
A’ m inisterek a’három első asztalnál valának elosztva, az idegen 
követek pedig Bdik asztalnál ültek. Az első asztalnál a’ lordm ayor’s nő
je  ehiökle. ATordmay or jobbján a’ canterbury i érsek, Lansdow n marq., 
N orfolk’s W ellington hgekültek ; balján edig Spifig-Bice, Robert in- 
glis ’s eg y e b ek , szóval toryk ’s whigek tarka vegyüíetben lakmá- 
roztak , ’s pillanatnyira felejtve látszott minden pártszellem. A’ la
komáról, mint fölebb érintők, egyik magányos egyszerű nyilt kocsi
ján tért vissza Buckingham palotába a’ királyné. Fejét gyönyörű 
gyémánt - füzér é k e s ítő ’s harmatmosta vállasról piros kendő len g e; 
az angolok határtalan leikesülettel kisérték igéző fiatal királyné 
jókat. —  Az angol lapok már most vetélkedve iparkodnak kiemelni 
az ünnep fényesb egyes részeit, ’s az egyik rendkívül meg akar
ván dicsérni a’ kifejlett köntös- pom pát, lelkesülve kiált fö l: ,,E ’ 
fénypazart csupán a’ magyar nem es testőrség pompás öltözete múlja 
fö lü l!“ —

A’ milly örvendetes vége lön a’ fölül leiid ünnepélynek, melly- 
hez hasonlórul nem igen emlékeznek Anglia évkönyvei, olly gyá
szos lehetett volna a’ gondviselés üdvös őrködése nélkül. Londoni 
reggeli lapok nov. ü r ü l  ugyanis ezt Írják: „Miután ő fö lség e ’s 
föns. any ja , Kent hgné látogatása a’ cityben szerencsésen m egtör
tént ’s királynénkat az egész utón több százezer hű alattvalója leir- 
liatlan örömzajjal fogadá, szükségesnek véljük egy merény közlését 
olvasóinkkal, »»íelly ő fölsége ’s édes anyja élete ellen múlt csütör
tökön (nov. Öikén) intézendő vala. Előbb azért nem akaránk e’ ked
vetlen tárgyról em lékezni, mivel féltünk, hogy azon durvaság mel- 
lett, mit Good kapitány néhány nap eloltó fölsége ellen elkövete, 
ez utóbbi uj merény nyilvanyitása visszatai'toztatandja a’ királynétGuild- 
hallban megjelenésiül. Azon szerencsétlen em ber, ki ő fölségét 
’s föns. édes anyját meggyilkolni szándékozók, Stuber Károly ne
vű ném et, ’s mintegy 6 0  éves; esze egyébiránt bizonyos idő óta, 
pénzhiány ’s más házi bajok miatt kificzamult,f’s már többször va
lóságos őrjöngés jelei is mutatkozának rajta. Előbb mint sütő igen 
jövedelmes m esterséget űzött, összesen négy ház tulajdonosa volt 
’s meglehetős tőkepénzzel is bírt statnspapirokban. Szerencsés 
gazdasági helyzetét azonban magánál sokkal fiatalabb ném berrel kö
tött 2dik házassága csakhamar m egzavará, ’s utóbb 9 5  font ster- 
lingnyi adósságért zálogot akarának tőle venni a’ rendőrök, néhány 
baráti mindazon által kölcsön adván neki pénzt, a’ gyalázattól megsza- 
baditák. Ezután rövid idő múlva mégis csakugyan m egbukott, ’s 
vagyona hitelezőinek kielégítésire is alig volt elég. Mivel még bi
zonyos ősi birtoka volt Németországban, oda utazók; de nem cse
kély bosszúságára Jón kénytelen tapasztalni, hogy azt már hitelezői
nek ügyvivőji lefoglalák. S tuber most makacsul hivő ’s á llitá , 
miszerint ez Kent hgné közbejáruttából tö rtént vala ’s e’ naptól 
szilárdul elhatárzá azt meggyilkolni. S tuber épen azon idő táj
ban tért vissza Angliába, midőn bizonyos Collins nevű tébolyo-



(lütt az asc.i i lóversenyen , követ dobott az elhunyt királyra. Ék- 
Kor mondd egyik chelseai Hughes nevű rendőrnek, minő roazul bánt 
vole K ent ligné, ’s hogy elhaiárzott szándéka, zsebeit megtöltőm kö
vekkel , ’s első alkalommal bezúzni Kent hgnó fejet. Hughes köte
lességének tartá ezt Aklom ’s Bryan urakkal köziem , kik tagjai a’ 
chelseai helyhatóságnak, kiknek parancsából a’ queen-squarei rend
őr-hivatalba siete, az egész dologrul hivatalos jelentést teendő; 
mivel azonban az ottani hivalalszobát már zárva le ié , a’belmims.ter- 
ségi irószobába ment, hol Day első titoknokra találván, attól Bow- 
streetbe utasittaték Roe úrhoz, hogy azzal S tuber fenyegetést tudas
sa. Hughes ezt is megcselekvé , ’s Hoe ur helyett Malisra talált, 
ki vallomását m eghallgatván, Stubert kívánta előhozatni. Hughes 
azon ürügy alatt, mintha a’ rendőrség Kent hgnö elleni panaszát kí
vánná megvizsgálni, csakugyan elhozd S tu b e rt, hol kihallgattatván, 
szjgoru feddés után 5 0 0  fontnyi birság - állításra szóliltaték föl bé
kés magaviseleté iránt, Hughes pedig parancsot kapa, minden léptét 
figyelemmel kisérni. Ezentúl nyugalmasan viselé magát Stuber ; de 
mihelyt el lön határozva a’ királyné látogatása a cityben , azonnal 
több rendőr hallá öt előbbi gyalázatos tervérül beszélni, ’s ezentúl 
minden léptit figyelemmel kiséré Hughes. October utolsó hetében le
velet irt S tuber, meilyben nyíltan jelenté, miszerintnov. Okén meg
lőni szándékozik a’ királynét ’s Kent h g n ő t , a’ citybüi visszatérendé- 
sükkor. E ’ levelet a’ belügyi hivatalból Roe úrhoz utasilák , ki oct. 
30án Stubert elfogatá. Stuber ekkor mint legény dolgozók egy sütőnél 
’s egész hidegvérű elszántsággal monda elfogatásakor; „M ég jókor 
csíptek föl Önök, ’s iszonyú gyilkosságot gátoltak m eg, mit én va
lóban minden esetre elkövettem volna; m ert ez országban nincsen 
királyokra vagy királynékra szükségünk.“ Elfogatása után szorosan 
megvizsgálák őt az orvosak’s egyhangúlag őrültnek nyilatkoztaták , 
minek következtében előszóra’ kensingtoni dologházba viteték, mi
vel pedig olt nem látszék eléggé biztosítva lenni szem élye, nov. 
7 én a’ hoxtoni őrültek házába vivék őt , hol még jelenleg is tartóz- 
kodik. —  Mood kapitányt nov. 1 lé n  másodszor hallgatók ki a’ bel
ügyi hivatalban. A’ vallatás titkon ment véghez , ’s hir szerint a’ 
Yvestminsteri itélőszék ebbe szándék állitni a’ bűnöst, melly nov. 
lü án  nyitandja meg Ölésit.

A’ lőpor-összeesküvés em lékezetére eddig nov. óikén minden 
angol sz. egyházban imádságot szoktak mondani a’ kalholikusok el
len ; az idén azonban e’ bolránkoztató szokás a’ dublini várkápol
nában, ’s P éter szentegyházban Buckingham palota m ellett, nem 
ment véghez. A’ M. Herald ebben azt állítja lappangni, hogy M el
bourne m inistersége „bátortalanítni“ szándékozik a’ protestánsokat, 
inig a’ szabadehnü lapok örvendnek a’ pártgyülölet ez elnyomatásán, 
melly különben örök időre terjeszkednék. —  Minap a’ london-birming- 
hami vasúton újra szerencsétlenség tö rtén t; az egyik erőmüintéző 
lezuhanván a’ két kocsivonal összeütköztekor, azonnal halva maradt. 
A’ többi utas csak néhány gyöngébb ütést ’s karczot kapott. —'E g y  
öreg skót matróz Leithben azon rég nyomozott föladatot, mikép 
határozhatni meg sík tengeren a’ hosszúság fokait, állítása szerint 
pontosan megfejté. Fontos felfödözése jelenleg tudományos vizsgálat 
alatt van. —

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ választások folyvást kedvező sükerűk a’ m inisterekre néz

ve ; már a’ 7ik ’s öik párisi kerület is ministeri jelöltet váloszta, 
’s Dupont de l’Eure ’s Magendie ellenzési tagok kisebbségben ma
radlak. Midőn pedig a’ iö ik  kerület választani kezde, következő tartal
mú levélkéket osztának ki a’ választók k ö z t : „ A ’ i ü i k  kerület kül
döttségéhez. LaíTitte, az ipar ’s kereskedés pártfogója, őszinte ha
zafi, ’s barátja minden nemzeti dicsőségnek.“ Két óra múlva kö
vetkező jegyzetet olvasa föl egy választó, mit LaíTitte az emlí
tett levélkék egyike alá sajátkezüleg i r t : „Egyáltaljában semmi ré
szem  sem ezen, sem egyéb hasonló iratterjesztésiben ; én nem nyil- 
ványiték semmi kivánatot; Lamy urnák megválosztatása ellen én egy 
szót sem mondók k i; rágalom ’s hazugság okozá m egbuktom at 
Parisban ’s Rouenben. Nincs már mit kérnem Francziaország vá
lasztó testületétől. LaíTitte J .“—  LaíTitte t. i. Rou,enben ’s Arras- 
ban is föllépett jelö ltü l, de mindenütt keresztül ese tt; utóbb pedigm ég 
Lisiéuxben is Guizot ellen. — Az ismét m egválasztott követek 
már most beszédeket tartanak választóikhoz; az eddig mondottak- 
bul leginkább kitűnik Royer - Collardé ’s líupiné. Az előbbi 22év  
óta folyvást követ,’s mindig ugyanazon megye képviseíője’s motsbüsz- 
k eség é t’s méltó örömét jelenté e’ rendkívüli kitüntetésen.

P aris, nov. Bikán; A’ választások e’ pillanatban már egész 
Francziaországban bevégezvék. Számra nézve az ellenzés túlságos 
rem ényei nem teljesültének. A’ legszélső baloldal jelöltei közül 
csak Salverte ’s Arago válosztattak meg. Jelenlegmindazáltal még 
nem hozhatni szoros Ítéletet a’ választások végsükeréről; annyi bizo
nyos, hogy száznál több uj követ foglaland ezúttal helyet a’ kamrában, ’s 
a’ volt többség csak úgy nyerhete ismét követséget, ha tagjai hat évig 
követett rendszerükkel tökéletesen ellenkező elveket fogadónak el.
] egközelebbParisban több ellenzési követ tanácskozásra gyűlvén össze 
a’ választások sükerérül, mély fájdalmukat nyilványiták Laffitte nevé
nek kimaradtán a’ követségi névjegyzékből. Hogyan, mondák né- 
mellyek, a’ júliusi zendület után Laffitte kimaradjon a’ kamrából? 
»Jól van,  szóla nyomosán Arago, azon pad, mellyen Laffitte 2 2  
év óta ült, csupán neki szolgálhat ezentúl is ü lhelyül; fentartandjuk sza
mara helyét, mig azt ismét elfoglalandja. En ezt ünnepélyesen in
dítványba hozom.“ — Ezt az egész gyülekezet azonnal egyhangú
lag elfogadd, ’s minden jelenvolt követ elhatúrzá, hogy Laffitte he

lye üresen maradjon. Ezután minden francziaországi választóval tu- 
daták, miszerint egy hely nincsen elfoglalva a’ követkatnrában. —  
Már a’ hires Lamartine is beszédet torta választóihoz, meilyben kö
vetkező alapelveket vall sajátinak: függetlenség a' statushatalom tul’s 
pártoktól, törvényes eszközökhez ragaszkodás; javítás zendület 
nélkül. —

A’ Temps következő ítéletet hoz a’ bevégzett válosztások- 
r u l : ,,A' közvélemény nyillan a’ bal középhez (Centrum) fordult,’s 
a’ válosztások egészben tekintve tagadhatianul e ’ bélyeget viselik. 
Az izgás m érsékelt voll ’s rendülés nélkül ment véghez, mihez sze
rencsét kívánhatunk magunknak, anélkül, hogy rajta csudáldoznánk. 
A ’ doctrinairek megbuktak, a’ jobb oldali közép nem emelkedik , 
’s igy már most egyet sem találhatni a’ bizonytalanok közt, ki nem 
lenne kész a’ bal középhez hajlani. — Saldanha marq. Angliából 
Calaisba érkezek ’s azonnal Parisba utazott.

Paris, nov. i2 é n :  A ’ választási harcznak vége ’s a’pártok 
halottaikat számítják. Legiszonyubban a’ doctrinairek soraiban dü- 
hönge a’ halálangyal; vezéreik önm agukat’s híveik csekély részecs
kéjét is csak azzal valának képesek m egm enteni, hogy zászlajukat 
zsebbe dugván jelszavukat megtagadók. Az uj kamrában alig szám 
lálhatni ezúttal 4 0  doctrinairt. A’ ministeri lapok igen szeretnék 
elhitetni, hogy a’ mostani kamra csak folytatása az előbbinek; de e ’ 
részben csakugyan igen csalatkoznak. Sok ministeri jelölt kicsöp
pent a’ doctrinairek társaságábul, ’s a’ legitimisták sein látják telje
sülve kicsapongó reményiket. — Összesen 140 uj követ jó ez út
tal a’ kamrába. —

A’ jour. des Débats szerint Constantineben a’ görcsm irigy 
kezd pusztítni, ’s Carraman tábornokot is elragadó. Valée altábor- 
nok ’s afrikai kormányzó következőleg tudósítja Constantine elfog- 
laltalásaról a’ hadm inistert: „R eggeli 7 órakor parancsot adók az os
trom m egkezdésire. Nemours hg előlépleté az első hadosztályt, ’s ez 
gyors léptekkel haladt keresztül a’ tábor ’s vár közti térségen ’s az el
lenség igen élénk tüzelése közt fölhágott a’ ré z s re , mit azonnal 
minden nehézség nélkül el is foglalt. Nem sokára azonban, miu
tán a’ rendetlenül épült ’s lövészekkel ellátott háztöm kelegbe bo- 
csátkozának bátor harczosink, dühös ellenállásra találtak. Az ellen
ségnek sükerülvén a’ fal-bedöntés, számos harczoló íranczia ’s köz
tük Serigny parancsnok, omladványok alatt leié halálát. Mihelyt 
első hadosztályunk szilárd lábon állott a’ városban , két századot 
ktildék utána segítségül a’ második osztálybul, ’s ezt mindig igy 
folytatóm. Jobbrul hátrálni kezdenek az arábok , miután egy sánezo- 
latot elég drágán ostromló katonáinknak átengedőnek, ’s néhány 
pillanat múlva számos em berünket elnyelé vagy öszszeégeté egy 
föllobbant iszonyú tüzakna. Ez által több katona azonnal éltét veszté, 
több pedig súlyosan m egsebesült, ’s ez utóbbiak közt Lam orcicre 
alezredes számos egyéb tiszttel. Balról erős állásba heiyzék m agu
kat néhány házban katonáink, közel a’ rézshez ; a’ mérnök - te s tá r- 
kászai aztán álfurák magukat e’ házakon , ’s igy sükerült hátulról is 
megtámodnunk az e llenséget, mi elhatárzó következm ényű lett a’ 
váras - elfoglalásra. A’ csata még darab ideig tartott ugyan; de vég
re  csakugyan fegyver-lerakásra kényszerítő Rulhiéres tábornok az 
ellenséget, mellybül még sok elvesztő életé t, a’ bástyákról őrjöng
ve ugrándozvónle a’ mélységbe. A’ csöndet csakhamar ismét helyreál
lítók, a ’ városban a’ háromszinü zászló több feltűnőbb épületen azonnal 
kitüzeték, ’s Nemours hg elfoglaló a’ bey palotáját.“ — Valamennyi kül
földi lap szeletei folyvást telvék a’ legellenkezőbb hírekkel ’s ko
holmányokkal Constantine bevétele részleteiről. ügy például először 
mindenfelé kürtölék, hogy 3 0 0  rabhölgyet lellek Achinet palotájá
ban,  ’s m ost e ’ szám szinte csak 8 0 ra  olvadott; kik már most te l
jes  mértékben használják szabadságukat. Hir szerint oct. 24ikén két 
békekövet érkezek Achmettül C onstantinebe; kiket azonban nem 
bocsáta maga elihe a’ kormányzó.

B ona , nov. Bán: A’ hadsereg 2dik osztálya is megérke- 
zék m ár M edschez- el - Hammarban számos álgyuval ’s beteggel. 
Útközben épen nem háborgaták őket az arábok, sőt még juhokat is 
hoztanak eladásul a’ táborba. A’ láz igen pusziit Constantineben, ’s 
az őrségül ott hagyolt 3 0 0 0  katonábul naponkint 10 — 12 esik ál- 
dozatjaul.— Farhat-Ban - Said, amaMúres saharai főnök, kit az a rá
bok „sivatagok kígyójának“ neveznek, váratlanul Constantine előtt 
8 0 0  lovassal m egjelenvén , Nemours hgtül ’s Valée korm ányzó
iul nagy m egelőzéssel fogadtatott, s azonnal a ’ tartom ány agájá
vá nevezteték. Ezen uj társ kevés hét múlva Achmet fejét igéré m eg
küldeni Constantinebe. Már hat év óta csatázott folyvást Achmet- 
tel e’ bajnok hős ; m eggyőzeték ugyan többször, de mégis mindig 
föl tudá tartani függetlenségét párthiveivel a’ sivatagokban. Az öreg 
Hadschi-Soliman, kit Damrémont mint beyt szándékozók Constanti
neben hagyni, Bonába érkezék, miért ? azt még eddig nem tudhatni. N e
mours hg e’ pillanatban Bonába érkezék , öcscsével. Constantine 
Bernelle ezredesre bízatott.

A’ párisi magasb köröket jelenleg rendkivül izgatja egy orvo
si por.. E gy igen ism ért ném et gyógyász ugyanis magára vállalá 
több hónap előtt H. lord lyányának gyógyítását, minek bevégezte 
után 4 0 0  ezer franknyi jutalmat követelt a’ lordon. Az angol csa
lád elhagyá Párisi a nélkül, hogy az orvossal követelése iránt egye
zésre lépne. A’ német orvossal egyesülve egyszersm ind W. lengyel 
orvos is gyógyitá a’ fiatal angol n ém b ert, ’s most mind a’ kél or
vos erősen állítja, m iszerint a’ lady miatt minden egyéb betegeik
kel fölhagyván, most egészen kereset nélkül vannak. A’ család, ’s 
rokona L. lord, végre 2 6  ezer frankot tettek le addig, mig az e-
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ezes végkép m egtörténnék; mivel azonban az orvosak teljesség

gel nem elégülének m eg, folyvást az egész mennyiség letételét 
sürgetvén. Debelleyme elnök e’ kivánatjokat helyesnek találta, ’s a’ 
két orvos, a’ törvény bötüértelme szerint, elfogatja L. lordot, ’s nem 
akar ja szabadon bocsáttatni, mig a Ü00  ezer frankot le nem fizeti. 
j \z  angol követ azonban már kieszközlé szabadon bocsáttatását, 
’s mindenki feszülten várja e’ dolog kimenetét.

St. Bernardban a’ nem rég épült lánczhid, midőn először 
mentek rajta keresztül, leszakadt. Három dolgozó azonnal megholt, 
j  5 más pedig tetemesül megsérült. —  Valée gr. altábornokot fran- 
cziaországi marsallá nevezé ki a’ király, Nemours hget pedig altá- 
bornokká. ■— Constantineben mintegy ezer kötetnyi könyvtárra buk
kantak a’ francziák, ’s a’ könyvek között számos igen érdekes kéz- 
iratgyűjteményt találtak; a’haremben pedig egy régi vasüngöt,melly 
több század előtt egy hires keresztyén lovag tulajdona volt mint azt 
a’ bey kedvencz hölgye, a’ szép Aisha regéié. Ezen érdekes zsák
mányt AIgierba szállítók az afrikai muzeum ’s könyvtár szám ára.

L E N G Y  E L 0  R S Z Á  G.
A’ lengyel határszélről nov. 4kéröl ezt írják: Több német 

hírlap közié azon h írt, mi szerint lengyelországi helytartó I’aske- 
witsch lig engedelmet kért ’s nyert volna a’ czártol leteheíni hiva
talát néhány évre idegen országokba útazhatás végett. Minden tudó- 
sitás ellenmond e’ hírnek. Sem a’ ezár ism eretes lélektulajdoni, 
inellyek mind megismerni képesek az igazi érdemet, mind azt m eg
jutalmazni készek, sem  a’ hg hálás indulata czári jóltevője iránt csak 
távolrul sem hagynak illyesmit gyanitni. Azok is, kiknek ugylátszik 
inyök szerint történnék az illy es változás, m eggondolhatnák, hogy 
nem m ástól, hanem maguktól, önérzésük ’s gondolkodásmódjuk más 
irányzatától függ szerencsésb helyhezetük.

S V É D 0  R S Z  A G.
►Stockholm oct. 27kén. Azon gazdag tartalmú beszédben 

mellyet Atterborn prof. az upsalai egyetem  nevében oct. 2 i  kén az 
akkor Upsaiaban tartózkodott svéd királyhoz in téze , következő sza
vak is előfordulnak: „Vannak csudálatosán megáldott lén y ek , mel- 
lyeknek megengedé a’gondviselés m essze haladt életkorukban ’s az 
öregség változandósága daczára is megmaradhatni előbbi erejükben. 
Ollyanok ezek, mint a’ művészet isteni alaki, kikben az élet soha 
sem lépi által a’ középkor határát, soha sem törlesztetik el a’ nagy 
és gazdag lélek mindig ifjú képe. Felséged, a’ svéd nem zet szeren
cséjére, e ritka lények közé tartozik.“ A’ nem es lelkű király kö
vetkezőleg felelt : „Midőn 2 7  év előtt Svédországba jö ttem , olly 
nyilatkozattal fogadott engem Önök egyetem e, melly boldog jöven
dőt Ígért ez országnak, mellytől felszólittatám el nem ismért jogai
nak ’s nemzeti méltóságának ótalmazására. Terhes volt az akkori 
idő. Europa nagyobb része egy zászlót követ ; t t ;  ama’ hatalmas 
győzelmi szekér keresztül barázdálta az országókat; szerencsétlen
né lön Svédország, de azért a’ remény nem hagyta el. A’ nagy Gusz
táv Adolf azon határozatára visszaemlékezésem, mi szerint az el- 
iökélte magában segédkezet nyújtani az eszme országának, föle- 
melé lelkemet, ’s némi előérzés sejdítteté velem, hogy ótalmazand- 
halják még az éjszaki hegyek és erdők az elnyomott Németorszá
got, sőt még forró barátokat is terem hetnek a’ nem zetek jogainak. 
Tudják Önök, mik történtek. Megáldó a’ Gondviselés Svédország 
’s az ő szövetségesi fegyvereit. A’ nagy változások, m ellyeket alig 
leend képes felfogni a maradék, ellenmondhatlanul tanúsítók a’ vi
lágnak, hogy csak igazság ’s em berszeretet lehetnek maradandó tá- 
maszi a’ statusoknak. Egy mély gondolkodású svéd hazajárni Ír
ván , igy szó l: ,-Svédország története tulajdonképen királyinak tö r
ténete .“ Én is azt h iszem , ’s még hozzá teszem : boldog király! 
ki , mint én , nem zetére támaszkodhalik, melly rá bízta ügyét. E’ 
bizodalom az, melly nekem öregségem ben uj erőt ad, melly élőm
be csoportozlatá utazásomkor a’ néptöm egeket, megköszönni mit 
teltem  ’s mit teendő vagyok a’ hazáért. E ’ bizodalom vezérli min
den szándékomat. —  Önök oktatása különféle tisztség« ’s foglalko
zásit tagokat készit az országnak. Magvakat szórnak el Önök, hogy 
a’ haza arathassa fáradozásik gyümölcsét. Tudják Önök, m illytisz
teletet gerjesztének bennem irán tuk ,’s milly vonzalmat egyetem ük 
iránt. Midőn bizonyossá teszem  Önöket teljes jóakaratoméul, ké
rem a’ Mindenhatót, adjon Önöknek erőt legyőzhetni az akadályo
kat, mell} ek mindig gördültek azok útjába, kik éltükét az em beri
ségnek szentölték.

Említést érdemel még azon beszéde is a’ királynak, mit Lund- 
ban Engerström höz az ottani egyetem  kormányzójához in té z e :,, A’ 
három Karoly monda többek közt, valóban becses emlékű minden 
svédnek. A z első (X - dik Károly) lemondásra kényté az ország el
lenségét igaztalan kivánságirul. Kora halála véget vele nagy tervei
nek, ’s \ 1  - dik Károly törekvén nyomdokit követni amannak, lé- 
lesiié bölcs kormányzata állal azon módját a’ nemzeti ótalmazásnak, 
melly legkevésbbé költséges. X lldik Károly pályájának fényes kez
dete ismeretes. A’ későbbi szerencsétlenség kimutató a’ hodilni vá
gyónak a’ határvonalt, mellyet nem szabad álllépnie királynak is , 
ha m aga’s népe javát akarja. E’ vitéz király halála óta sok veszteség 
rongálta Svédországot. Re azért soha el nem csüggedve várt a’ Gond
viseléstől kedvezőbb jövendőt, mellyben az elvesztettet kipótolhas
sa. A’ most elő svédek nem tudhatják még egészen mit köszönhet
nek XIHdik Károlynak ; de közel az idő,mellyben kiviláguland, hogy 
midőn ó a kormány nehéz terhét fölvevé, veszélyeztelve hitték a’ 
svéd nevet ’s nemzetiséget. Mint fogadott fia e’ tiszteletre méltó

fejdelemnek , öröködéin koronájával szeretetében. Reményiem meg 
fogja áldani a’ mindenható Önök fáradozásit, miket az ifjúság-neve
lésre fordítnak. Philosophusok által neveltetvén m eggyökereznek 
elméjében az elvek, mellyek ott elhintettek; élni fognak az igy v e 
zérlett ifjak tanítóik em lékezetében, ’s tanitóik tanitványikban!

A M E R I K A .
Legújabb tudósítások szerint az ipar ’s kereskedés kis időig 

megakadt folyama ismét szabaddá ’s élénkké lön ; készpénz bőven 
kering, mint előbb, Newyorkban. Az elválasztási törvényjavaslat, melly 
a’ tanácsban G szótöbbséggel ment keresztül, a’ képviselők házá
ban 1550 szavazattal 1 0 7  ellen visszavettetek. E ’ törvényjavaslat 
minden kapcsolatnak véget szándékozott vetni a’ kormány és bankok 
között, meghatalmaztatni akarván bizonyos kormányi tisztviselőket 
a’ statusjövedelmek kezelésire , mi az ellenfél szerint könnyen al
kalmat nyújthatott volna visszaélésekre. A’ letéti bankok iránti tö r
vényjavaslat megbukását hasonlag várják.

N É M E T 0  11 S Z  Á  G
Regensburból nov. 1 4rül Írják: Tegnap érkezeit ide vissza 

Lajos gőzös azon próbaútjábul, mellyet fölfelé Oonauwörthig tett. 
Kivevén azon két körülményt, hogy Rergheimnál Xeuburgon alul, 
hol egy viziépület omladéki keresztül nyúlnak a’ Dunán, a’ víz sebes 
folyását két ló segítségével lehete csak meggyőzni a’ gőzösnek, ’s 
(hogy visszajövetkor IngolstadLhoz közel, hihetőleg a’ hajókalauzok 
ügyetlensége miatt 20  óraigzátonyon akadt fel, az egész út szeren 
csés vo lt,’s a’ távolságot, melly országúton 3 2 ,  a’ Duna kanyargási 
szerint pedig 4 2  órányi, fölfelé 3 0 ,  lefelé 7 \ óra alatt végezte.
___ Tagadhallan ugyan , hogy a’ Duna e’ részén a’ sok alkalmatlan
hely, különösen számos rósz hid miatt terhes sőt veszélyes a’ gőzha
józás; azonban czélszerű intézkedések itt is győzni fognak. A’ min
den szépet ’s hasznost előmozditni törekvő bajor kormány egész fi
gyelmét függeszté e’ fontos tá rg y ra ; sziklák vettetnek ki több he
lyen ; víziépületekhez fogtak ; ’s legközelebb is hivatalosan közöl- 
íeték a’ gőzhajózási társasággal, hogy bizonyos mennyiségű pénz 
rendeltetik a’ kormánytól a’ hajózás- gátló akadályok minélelőbbi el- 
hárittatásukra. Egyébiránt I. Lajos gőzös próbaútja nagyobb részint 
rósz időben történ t, a’ sok alkalmatlan hidat nem is említvén.

Berlini tudósítás szerint hihetőleg még e’ folyó hónapban 
közre fog tétetni az utánnyomás elleni törvény, mit különösen a’ 
tudományos osztály feszülten vár. Különös érdekű, mint mondják, 
a’ törvény azon határzata, miszerint egy részrül tudósak, Írók ’s mü- 
vészekbül, más részrül könyv- és müvészetárosokbul álló küldöttség 
fog kineveztetni, melly a’ bíráknak az utánnyomók elitéltetésökben 
segédkezet nyujtand. Eddig ugyanis néhány szemes uíánnyomtató 
ügyesen holmi csekély változtatást tőn a’ könyveken, miket után- 
nyomni szóndéklott, minélfogvást a’ bírót eltévelyiték. E’ visszaélés 
ezentúl nem könnyen csúszhatik be, miután a’ dolgot ahoz értők szo
rosan vizsgálandják meg. —  Auguszt porosz hget Konstantinápoly- 
bul elutaztakor némi barátságos emlékjelekkel ajándékozó m eg a’ 
szultán, mellyek között két gazdag diszitvényü ló és egypár nagy
becsű török shawl különösen kitűnő. Term észetesen a’ hg részirül 
sem h iányzo ttak , napkeleti szokás szerin t, a’ viszonlag ajándékok. 
Az ifjú Adalbert hg a’ nagy tapasztalásu ausztriai fölighez csatla
kozók napkeleti útjában, Auguszt hg pedig Leuchtenberg M akszhg. 
társaságában utazik. —  A’ müncheni politikai lap nov. 13riíl követ
kezőt ír : W iebeking bajor titkos tanácsos visszatért Münchenbe 
olaszországi tudományos útjábul. E’ jeles mérnök különös figyel
m ét fordító a’ lombard - velenczei csatornákra, utakra, tengeri 
■építményekre, ’s a’ földöntöztetés egész rendszerére ( mi kútfeje 
azon tartományok tenné '' enységinek) ’s annak minden elágazásival 
megbarátközék. Heménylhelni, hogy gyűjtött isinéreteit rövid időn 
világra bocsátandja. Ugyanazon mérnök terve t készített egy 2 6  
■ezer lábnyi hosszaságu hid felállíttatására, melly Velenczét a száraz 
.földdel összekapcsolná. E’ terv szerint Malgheranál szakadna vé
ge a’ hídnak, melly 3 1 2  ivezet-v. boltozatbul (mindenik 72  lábnyi 
szélességű) ’s 3 1 2  kőoszlopbul állana, ’s melly egyszersm ind víz
vezetőnek is szolgálna alapul. M egjegyzésre méltó az is, hogy W ie
beking ú r Mantua mocsáros ’s egészségtelen büzhödt helyzetét, 
bizonyos hollandi találmánya zsilipek által «igyekszik megjavitm.

G A B O N A Á R .  Vidéki városink piacain; pozs. mérője váltó gar-

búza. i k é t i z e r .  1 ráz« 1 árpa zab kvikur. kStaa
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F O G L A L A T :  Magyar- és Erdélyország (nemesítés; kinevezések ’s előléptetések; Lgocsa megyei tisztujitás; «V 17 s z .  ólát» Uatárórezredi keriilctben iskola- 
alapítás; Esztcrház helységben répaczukor-gyár létesül ; kain. tud.) Portugália (ismét ministerváltozási hírek; ’s a> t.) Spanyolország (Espartero Pamplona- 
han ; újabb mozgalmi a’ két tábornak; ’s a’ t.) Anglia (parliamcntnyitási rend; még néhány adat a’ guildhalli lakomára); O’Connell a’ dublini kézmmes- 
gMilésben, ; a’ parliament megnyílik; Abercromby közakarattal ismét alsóházi elnökül válosztatik; Alsó-Canada egyik kerületében függetlenségi nyilatko 
z a l; ’s a’ t.) Franc.ziaország (Dupin ’s az nj kamra; a’ követek osztályzata, ’s az osztályok el ve ,  czélja , lapjai ’s vezérei; constantínci s algieri hírek; 
Anbie napiparanesa IVlcdschez-el-Hamtnarban; ’s a’ t.) Németország. Oroszország (Odessaban dögvész (pestis) pusztít, s a’ t.) Amerika. Töt ökország. Gabo 
naár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A G Y  A K O K S Z A  G.
() cs. kir. ap. fölsége f. é. oct. 3üiki határzatában kesseleőkeői 

Majthényi Antal cs. kamrást, ’s Liptó megyei főispán-helyettest ma- 
gyár báróságra; nov. ICiki rendeletében Eichholcz János sz. kir. 
P est városa biráját magyar nem ességre emelni ; nov. 18iki végze
tében W aldstein József gr. in. kir. helytartósági tiszt, titoknokot 
ugyanott tiszt, tanácsossá; ’s nov. 1 -tiki határzatában Molnár Péter 
nagyváradi lelkészt debreezeni kispréposttá, lelkészszé ’s egyszers
mind nagyváradi diákszertartásu kanonokká nevezni méltózlntott.

j\ov, l3kán L g o c s a  m egyében a’ tisztujitás m egtörtént N. 
»Szőlősön b. PerényiZsigmond főispán és 7vir elnöksége alat követke
zőmódon: első alispán: Újhelyi Sándor felkiáltással, 2ik Vasady Gábor; 
főjegyző: Egry János, első al: Fekete F erencz; másod a l : Újhelyi 
Ferencz; fő adószedő: Morvay László; szám vevő: Zoltán Pál; fő ü- 
g y é sz : Butykay M enyhért, első al: T óth F erencz, £dik al: Bor
bély Bertalan; főbirák : Szenlpály László ’s Ferenczy Ignácz; alszolgb. 
Kornis Imre ’s Rátonyi Lajos; esküitek: Újhelyi Rajmund, Lator 
György, T egze Károly ’s Osváth István; Levéltárnok: GulácsySán
dor; segéd: Zokon Dániel; várnagy: Király Dániel.

A’ ITszám u oláh határőrezredi kerületben, Erdélyben, ed
dig léteztek ugyan némi iskolák; de koránsem feleltek meg annak, 
mit illyes intézettül várhatni. Értesülvén errül ő cs. kir. ap. fők égé, 
f. é. mart. 2 0 iki határzatában, az említett kerület öt külön hely
ségében mindenütt egy tanítót méltóztatott fogadtatni I íáí'pgő frint- 
nyi rendes évdij m ellett, melly 1 5 0  forintra em elkedhetik , hajói 
alkalmazzák magukat. Ezenkívül iparra sörkentésül papír, könyvek 
’s egyéb jutalmak is fognak kiosztatni a’ tanítványok közt. Ez öt uj 
iskola f. é. sept. 16án nyílt meg. Ezen örvendetes ünnepélyre nagy 
számú közönség gyűlt össze a’ környékbül ’s igen számos tanuló. 
Mind az öt uj iskolát illő díszü isteni tisztelettel avaták föl, melly 
után a’ kerületi püspök-helyettes, kire ez uj tanító in tézetek  kor
mányzata bizaték, velős beszédben inté a’ tanilókat ’s tanulókat kö
telességeik pontos teljesítésire.

GalanthaiEszterházy Pál hg , Eszterház helységben Ehmann 
Károly kerületi építész által a’ volt hangászépületbül répaczukor- 
gyárat készittete.

A’ m.kir. udv. kamra Vass Sándor bánsági báriyászigazgató- 
sági ’s kerületi törvényszéki másod-jegyzőt rozsnyai bányamesteri 
’s törvényszéki helyettessé; Schreiber Károly kassai 30ad- ’s bank- 
hivatali ellenőrt ugyanott pénzszedővé, ’s Kaim Kamill gyakornokot 
Írnokká; B em er József diósgyőri praef. hivatali másodirnokot tokaji 
kasznárrá , helyére pedig Andreanszky Aloiz Írnokot alkalmazó. ■—. 
Bosenfeld Mihály erdélyi bányász - kincstári tanácsos nov. ü k é n , 
ReschMihálv ligeti 3tíados pedig oct. 20ikán meghaláloztak. Kam. tud 

P 0  R T 1J G Á L I A.
Alemlejoban iszonyú pusztításokat visznek véghez a’ gueril* 

la-cspatok ’s már több csatában megszalaszták az ellenül^ küldött 
katonaságot. Oct. 20ikán Z I ik születésnapját üllé Lissabon d. F e r
nando királynak; de az egész tisztelgés igen hidegen m ent véghez; 
»’[kikötőben valamennyi angol’sfranczia hajó lobogókkal fődéárboczit, 
’s a’ portugál hajók csak szokott mindennapi zászlajokat tiizék ki. 
E ste  pedig, midőn a’ szép iíju király k ec se s , újra virító hitvesével 
’s a’ még mindig szép brazíliai császárnéval megjelent a’ színházi 
páholyban, alig mozdult néhány kéz tapsra, és éljent épen nem le- 
hete hallani, távoztukat pedig észre sem vévé a’ közönség. A’ Piario do 
Governo ismét m integy 50 katonatiszt ’s polgári tisztviselő elbo- 
csáttatását közli, kik mindnyájan Saldanha összeeskiivésiben része
sültek. Összesen már 4 0 0  katona ’s ugyanannyi polgári tisztviselő 
veszté kenyerét azon czélvesztelt lázadás m iatt, ’s ez számos csa
ládot sír szélire vezérle. A’ ministerválíozás még nem történt meg , 
minek hir szerint 8 a da Dandeira oka, ki ministerség-alakitásrameg- 
hivatván, test» érét szeretne tengeresz-ministernek becsem pezni, ’s 
mivel erre  senki sem akar segédkezeket nyújtani, hanyagul veszi 
föl a7, egész ügyet ’s nem törekszik uj m inistereket neveztetni, 
miért a’ régiek épen nem neheztelnek, m ert igen szeretnének po’’- 
ezon maradni. Bornfim b. das Anlas fővezért kinálgatja hadministe- 
ri tárczával; de az öreg katona jobban ragaszkodik a tetllegi ha
talomgyakorláshoz, mint annak puszta árnyékához, melly még a- 
zonkül olly súlyos felelősséggel páros. Sa da Dandeira ugyané’ tár- 
czát Yasconcellosnak ajánlá ; ez azonban csupán azon föltét alatt nyi- 
latkozék késznek azt elfogadni,hatüstint elégpénz adatnék rendelkezési 
alá a’ hadsereg egész zsoldkövetelésinekkielégítésire. Mivel pedige’
kívánatét nem valósíthatni, tehátaz egész ügy ismét félbenszakadt. __
Cuardo ’s Castello Branco kerületekben legutóbbi időkben iszonyú 
rakonczátlankodásokat vittek véghez a’ miguelpártiak, elannyira, hogy 
a’ hatóságok szigorú ’s hathatós rendszabály-hozásra szóliták föl^a’ 
cortest e’ kiállhatlan baj sükeres orvoslásául. Cavilhaonál 1 8 8  nem
zetőrt fogtak el a lázadók; kikközül mindazáltal másnap a’ nagyobb

rész szerencsésen megszökött. Fundao mellett ellenben a’ miguel
pártiak kaptak szigorú véres K czkét; 27  közülök halva maradt »’ 
csata téren , 1 5 3  pedig mint fogoly csata után agyonlöveték. A’ cor- 
tes folyvást az uj alkotmányrul v itáz , ’s mondhatni, már több he
lyes javítást hoza indítványba.

;S P A N Y 0  L 0  R S Z Á G.
Oraa legközelebbi csatavesztésirül valenciai oct. Ü5ki leve

lek ezt írják: „Oct. íítíikán Cantavieja környékibül távozni kényte
lenülvén Oraa, Valencia felé fordult; útközt azonban Chert vidékén 
négy lieunyire San M ateo lu l, számos carlosi csapat rögtön meg- 
támodá sergeit. A’ lázadók több igen jó fekvésű dombot tartván 
elfoglalva , igen sok kárt tőnek az Csszeszorult alkotmányosak so
raiban. A’ csata hevét számos halott bizony itá, ’s Oraa csak te te 
mes veszteség után tudo ttá’ szűk völgyszorulatokbul kimenekedni, 
’s jelenleg Xericoban tartózkodik.“ —  E’ baleset rendkívüli örömre 
lobbantá a’ carlosiakat, ámbár az egész csata csekély fontosságú 
’s csupán a’ rósz helyzet engedé azt megnyerniük.

A’ pamplonai hatóságok kérelm et intéztek Esparterohoz ’s 
egyszersm ind a’ m inisterséghez, segélyért mostani nyomasztó álla- 
lapotjukban , inelly az ellenség e’ tájon terjeszkedésiből háramlóit 
a’ városra ’s környékire , minek következtében Espartero , miután 
válasziratában hathatós segítséggel vígasztala Pamplonát, f. h. Id én  
23zászlóaljjal ’s 11 lovagszázaddal véletlenül szem élyesen m egje
lent az em lített városban, hol majd Saarsíield gyilkosit alkalmasint 
szigorú büntetés érendi. —  Amurrioban, a’ trónkövetelő főtábor- 
szállásán, lázadás ülvén ki, Carlos kénytelen lön Villarealt szaba
don bocsálni, ki azonnal születéshelyére vonult vissza, ’s halárzot- 
tan vonakodék többé szolgálatot vállalni. „A ’ carlosiak táborzási tör
ve“ czím alatt a’ Hon Sens ezt Írja: A’ trónkövetelő iszonyú meny- 
nyiségü nadrágot, csizmát, ’s egyéb öltözetet kapván, nem sokára meg- 
nyitandja téli táborzását; sergeinek Castiliába visszatérése már elvan 
határozva; de sem a’ trónkövetelő, sem  rokona, Sebastian infans, 
nem vezérlendik szem élyesen a’ támadólag munkálandó sergeket, 
hanem Garcia leend főparancsnok, ’s alatta Sans tábornok. A’ szál- 
litvány Murillo ’s Tudela közt menend által az Ebron ’s egyenesen 
Villoslada felé nyomuland. Ezalatt Zariateguy Gezer biscayai ’s 2- 
ezer arragoni katonával Esparterot szándékozik folyvást munkálat
ban tartani, több helyen Ebro folyamon átm enettel fenyegetőzve. 
Garcia és Sans már m egtevék a’ szükséges előmozdulalokat minél 
előbbi egyesülhetésre. Garcia m indenekelőtt > ierra de Urbionban- 
törekszik erős állásba helyezkedni, ’s ha ezt csakugyan létesítheti, 
úgy ismét veszély fenyegetendi a’ fővárast. Ekkor Espartero is kény
telen lesz megfordulni, ’s a’ trónkövetelő, Sebastian infans, ’s Z a
riateguy bátran nyomulandhalnak Raynosán által Castiliába, mig Cabre
ra Oraat fogja foglalatoskodtami, Cabannero pedig Alsó-Arragoniál 
fölláz asztani.“

A’ Mundo nov. Siki száma szerint , Tikén Madridban ko
moly lázadás vala kitörendő, mit azonban a’ jól előre mindenről é r 
tesült kormáay még kitörése előtt szerencsésen elnyomott. ó zö ssze- 
eskütlek minden börtönt megnyitni, ’s a’ kiszabadult foglyokkal a’ 
főváras téréit elfoglalván, a’ tiszta alkotmányt (az 1 8 l 2 i t )  kikiál
tani ’s több nagy befolyású szem élyt, m érséki párttal czimborás- 
kodás ürügye alatt meggyilkolni szándékozának. —  Egyébiránt 
már ismét ministerváltozást rebesgetnek Madridban, melly nem so
kára az uj cortes összeillése után fogna véghez m enni; azt is hír
lik,  hogy a’ „spanyolországi grand“ czím „nép grandja“ nevezet
té fog legközelebb változtatni. A’ pénztőzséreket egy munkálat 
foglalatoskodtalja je len leg  M endzabalnak , mellyel a’ kormánynak 
állítólag igen nagy kárt, de magának ’s bizonyos Bertodano tőke
pénzesnek annál több hasznot okozo't.

Perpignanból érkezett legújabb telegrafi sürgöny szerint 
Cabrera nov. Tikén Torentebe érkezék egy lieunyire Valenciatói 
lO eze r em berrel, 5 0 0  lóval ’s öt álgyuval. S ergei kegyetlenül du- 
longtak a’ közel falvakban, ’s az DáOO főnyi őrség nem m erészked- 
heték kirohanni a’ pusztító rablók ellen. —  Darcelonaban 5ezer fő
nyi nem zetőrséget alakított nov. 1 1 én a’ hatóság. Egy más 4 ezer 
főnyi carlosi csapat Iguladahoz közelíte , de a’ királyné néhány ezre- 
de közeledtére azzonnal a’ hegységbe vonult. —

A N G L I A.
A’ parliam ents nov. lő é n  nyitandja meg a’ szokott biz

tosság , inelly iránt a’ lordkanczellár már minden szükséges ké
születet megtőn. Mihelyt elegendő számú alsóházi tag leend föles
ketve, azonnal a’ házelnök válosztása menend véghez , ’s azután a’ 
többi követ felesketését folytatják. A’ felsőházban is fölesketéssel 
töltendik el nov. 1 5 — 18 napjait. Fz utóbbiban l'nrtman 1. hozandja 
indítványba a’ trónbeszédre adandó válaszföliratot. A z ujonan választott 
alsóházi elnök nov. 16án m egjelenend a’ felsőház sorompi előtt kis
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parókában ’s díszkarddal, V  megkapván a’ kir. helybenhagyást, 
szokás szerint megnjittatásukat kívánja az alsóházi szabaditékok- 
nak, minők: a’szólásszabadság, bebörtönöztethetéstüíi m entesség 
’s több más képviselői méltósághoz kivántato kitüntetés. Ezek m eg
nyerése után , a’ fölesketéseket fogják folytatni, bőikén pedig ün
nepélyesen megnyitandja ő föl'sége az ülést. Hir szerint a’ szabad- 
elmü párt ismét Abercromby edinburgi követet ájánlandja alsó
házi elnökül, a’ conservative rész pedig .Manners Sution Károlyt, ki 
a’ múlt parliamentben 3 1 0  szóval maradt amannak 3 1 0  szózata 
ellenére kisebbségben.

Londoni lapok mindegyre fáradhatlanultöltögetik szeletiketa’ 
city - ünnep részletes leírásival. Utóbbi adatok szerint, csupána’ kir. 
asztalon díszelgett arany edények böcse íő ö e z e r  font sterlingre 
m ent, az egész lakoma arany-ezüst készületeit pedig 4 0 0 eze r font 
sterlingre böcsülik (tíz millióra váltóban!). A’ lordmayoron kívül még 
Wood Mátyás aldermant ’s a’ city szabadelmü pariiamentkövetét is 
baronetté nevezé a’ királyné. A’ számtalan ragyogó drágaság közt 
leginkább kitűnt egy óriási gyertyatarló vert aranyból, melly kéte1- 
zer latot nyomott, ’s az aranyműves ezéhtül kölcsönözteték az ünnep
re. Már említők, miszerint mindenki rettegett Londonban, hogy 
a’ parókás aldermanek ’s községtanácsosak nem a’ szokott utón jö^ 
vendnek, le lovaikról, ’s egy közülök csakugyan le is pottyant a’ 
sárba, a’ többi pedig, mindenütt elég ügyetlenül a’ legnagyobb sár
ban lovagolván, annyira elpiszkítá feszes nadrágát, hogy a’ nézők 
borzadva gondolák: ugyan mikép fognak ez érdemes uraságok szép 
királynénk előtt megjelenhetni ? de mint bámultak ezek , midőn a’ 
tisztes gentlem anek, lovaikról leszabván, sáros nadrágikat lehüzák 
’s kitűnt,  hogy azok csak föstett vászonbul valának készülve, a’ ne- 
mesb kelméből készült alsóknak piszoktul megovatásukra. A’légszesz- 
világitás mindent fölül m últ, mit eddig hasonló esetekben London
ban látni lehetett; egyedül maga a’ terem  világítása annyi fényt fej
te ki, mennyit tO ezer viaszgyertya képes terjeszteni. A’guildhallilako
ma utána’ rendőrségegy csinos öltözetű fiatal némbert csípett föl, ki- 
mint állitá, emléket akarván birni azon örvendetes körülményre, hogy]ő 
fölségivel lakmározhaték, egy poharat ’s ezüst kanalat magához dugott. 
E ’ Hűérzetü hölgy hívatlanul csúszott a’ terembe. A’ szörnyű tolon
g á s , mint az előre várható vala, csakugyan nem múlt el szerencsét
lenség nélkül, noha mindent elkövetett a’ kormány annak elhárittatá- 
sára. Tizenkét em ber kisebb nagyobb mértékben m egsérült, egy kis 
leányt pedig a’ világításkor Adelíi színház közelében agyon nyomtak.

Nov. 6 án megjelenvén a’ dublini általányos kézműves - egye
sületi gyűlésben O’Connell, ismételve előadá okait, inellyek követ
keztében egy ideig fölhagyni szándéka az izgatással, ’s a’ jelen kor
mányt segítni, melly tül igazságot reménylhetni írlandra nézve. E zu
tán három végzést hoza indítványba: az első nyomasztónak ’s igaz
talannak nyilványitja a’ szegényi adó mostani bészedetését, melly an
nak felét a’ földbirtokosra szabja, m iáltal nem kevesbül, hanem in
kább szaporul a’ szegények száma Irlandban; a’ Sídik így hangzik: 
„Leghathatósb kifejezésekkel kárhoztatjuk a’ titkos törvénytelen 
egyesü le teket’sfőleg azon kegyetlen fonák társulati rendszert, melly 
e’ fővárás ’s környéke lakosi közt m utatkozék, ’s legborzasztóbb 
vétségeket ’s erőszakos vérontást szült. Kényszerítjük mind azokat, 
kik jelenleg e’ nemtelen czimboraságokkal kapcsolatban állnak, an
nak jól meggondolására, m iszerint idegen tulajdon és személy erő 
szakos megtámodása nem javít soha a’ dolgozó néposztály sorsán , 
sőt inkább veszélyezteti jövendőjét ’s puszt tó vészt áraszt a’ hazá
ra .“ A’ 3dik határzat - indítvány a’ titkos szavazást tárgyazá, ’s a’ 
két előbbivel együtt egyhangúlag elfogadtaték.—  A’ Spectator sze 
rint O’Connell, szoros barátságával a’ m inisterekkel, ezeknek hasz
nált ugyan; de magának tetem esül ártott, ’s hatalmát igen megcsök- 
kenlé. ,,O’Connell, mond az említett lap , a’ nem zeti társulat felosz
latásával újabb jelét adá ismért czéljának , melly szerint irlandi be
folyását a’ jninisterség terveinek szándéka alárendelni, m ert ha a- 
zon társulat a’ parliament- ülések alatt folytatná munkálatit * az ellen
zés terhelhetné a’ m in isterséget; igy azonban csupán válos/.tási egye
sület nevét ruházhatván reá , melly pillanatnyi munkálatit végez
v e , következés nélkül ismét eloszlott, szemrehányás épen nem é r
heti a’ ministereket. O’Connell beszéde, mellyben a’ kérdéses föl- 
oszlatást indítványba hozd, ’s Cíoncurryhoz intézett utolsó irata nyil
ván bizonyítják, hogy bátorsága némileg csüggedezni kezd, mivel 
nem vala képes honfitársit lelkesületre buzdítni a’ min is térség  iránt, 
melly nem képes Irland óriási sérelm eit orvosiam. A’ legközelebbi 
ülésektől épen nem várhatni egyházi vagy egyéb jav ítást, ’s a’ mi- 
nlsterék bátortalansága vagy ügyetlensége legsulyosb helyzetbe ta
szító O’Comielll, mellynél Sulyosbat népvezelőre nézve nem is gon
dolhatni. Szükség tehát, hogy ismét függetlenül lépjen föl, külön
ben dicsősége ’s cselekvés - ereje m enihetlenül megszűnik.

O’Connell a’ stokporli lakomára ulaztában nov. 11 én Liver
poolba érkezék, hol a’ bolloni reform erek reggelire hivák meg. Az 
izgató a’ parliament-szünetet rendkívüli munkásságban föllé, elartnyi- 
ra, hogy sok napközbeni foglalatossági mellett még Irland történetiben 
is búvarkodék, mellynek síikére „M emoirs of Ireland“ czim alatt 
alkalmasint nemsokára világot látand. -— Nov. 8 án Oublinban irlan
di árvák gyáruolitását eszközíő egyesület lakomáján jelenvén meg 
L’Coímell, áldomást üríle a’ királyné egészségire, ’s többi közt ezt 
nloíidá: „Hatvan tél vonult cl fejem fölött ’s öregség hava hullott 
rám ; de szívem most is olly bőn dobog, mint valaha. Valamint Aet
na höleple alatt örökös lűz lobog, úgy ég sztivem is olly forrón, mint 
akkor égéit, midőn először léptem viharos politikai pályámra. ( Vagy

tetszés.) Most az irlandi nép nem vásárlóit hódolatát viszem föns. 
királynénk trónjának lépcsőihez; m ert bár mi következzék, mégis Ir
land mindenkor megőrzendi hűségét. Nevezetes még egy nyilvá- 
nyós irata ö ’Cótirtellnek, mit nov. 9én Dublinből az angol-egyházi 
papsághoz intéze, ’s mellyben uj tervet közöl a’ fontos tizedkér- 
dés elinellőzésire. 1 :z irat rövid tartalma következő : A’ papság, va
lamint azt a’ múlt ülésben ininisteri törvényjavaslat kiváná, mos
tani tizedéiből TDpCentet kapjon, de az országos pénztárból; azirlan- 
di rendőrség költségit ellenben, mik eddig az ország pénztárát terlie- 
lék, megkívántaié mennyiségben az adótul ment jószágokra rovas
sák. Továbbá a’ rendőrségi költség most 6 0 0  ezer font sterlingre 
m g ugyan évenkint; de Irland azon pillanatban tüstint nyugot- 
iabb lesz, midőn a’ tized megszűnik, ’s igy a’ rendőrséget azon
nal kisebb számra szállíthatni ; minden egyes földbirtokos pe
dig hathatósán fog munkálni a’ béke-föntaríáson, mivel saját erszé
nye bánja, ha kerületében nagyobb rendőrcsapatra van szükség.

London, nov. l ó é n :  iVía nyílt meg parliamentünk, ’s a’ fel- 
sőházbán délután hármadfélkor meglehetős számú pe^r volt jelen , 
kikhez Cöttenham Iordkanczellár e' szókat in tézé : „M ylordok, mi
vel ő fölsi nem tarlá szükségesnek mai személyes m egjelenését a’ 
parliarpentben , tehát küldöttséget bizolt meg a’ nagy pöcséttel a’ par
liament - megnyitásra.“ E rre Lansdown , Conyngham , Duncannon 
’s M ülgrave elfoglalák mint lordbiztosak üléseiket ’s a’ fekete botú 
hővezetőnek (Usher of the black rod) parancsot adának az  alsóházi 
tagokat nieghini. Ezek nagy számmal jelentek meg a’ soromp előtt, 
köztük ltűssel! j .  ’s egyéb kabinettagok, és az első titoknok (chief 
clerk) mint elnök-helyettes. Most a’ loédkanczellár ismét fölálla, 
m ondván: „M ylordok, ’s uraim az alsőházbul! Parancsunk van Ö- 
nökkel tudatni, miszerint a’ két ház tagjainak fölesketése után, ő föís. 
személyesen nyilványitandja a’ jelen parliament összehivatása okait. 
0  fölsége kivánja , hogy Önök, uraim az alsőházbul, tüstint azon 
helyre menjenek, hol közönségesen összegyűlni szoktak, ’s azonnal 
elnökválosztáshoz lássanak; a’ megválasztottat pedig holnap 2 ó ra
kor ő föls. kir. helybenhagyása végett e’ soromp előtt bemutatni el 
ne mulasszák.“ Az alsóházi tagok visszavonultak, inig a’ londoni 
püspök a ’ szokott imádságokat rnondá. Ezután a’ Iordkanczellár lé 
tévé hűségi esküjét, ’s elfoglalván helyet a’ gyapjuzsákort , azonnal 
a’ lordok fölesketése következék. Ezalatt az alsóházi tagok visszaér-' 
kezének teremókbe ’s az első titoknok elfoglaló helyét a’ szószék előtti 
Shaw  Lefevre (szabadelmü) m egszólal. Figyelinezteté a’ házat, mi
nő fontos ’s nehéz, főleg a’ csak most végzett vá Osztás szülte párt- 
ingerültségben e’ ház elnöki hivatala , ’s minő tulajdonokkal kell az 
a rra  emeltetendőnek birni ; józan ép Ítélettel, tökéletes pfrtialan- 
sággal ’s Charakter-szilárdsággal. Mind e’ tulajdont nagy mért ék
ben bírja A bercrom by, ’s azért szerencséje van öt most e’ ház e l
nökéül isméti megválosztatósra ajánlani. Struft Edward radical kö* 
vet támogatá az indítványt. „K i, úgym ond, Anglia történeteit is 
m éri, vagy a’ francziaországi esem ényeket félszázad óta figyelem
mel követé , az tudja , m iszerint a’törvényhozó gyűlés vitáinak rende
zésitől igen sok függ,  főleg pedig a’ ini gyülésinkben. M eggyőző
désem szerint az egész házban egy tagot sem találhatunk, melly e’ 
magas hivatalt maga részire több dicsőséggel,’s az országra nézve na
gyobb haszonnal tudná viselni, mint igen tisztes barátom, az edinburgi 
követ. (Halljuk!) Rendületlen párttalanság, ’s mindig éber figyel
m esség, megelőző magaviselet minden iránt, ki ót a’ ház ügyeiben 
kérdezni kivánja , tiszta Ítélő tehetség ’s elhatárzottságj, párosulva 
legalaposb törvény-ismerettel ’s jogászati gyakorlattal, valamint szin
te sokszorosán megismert buzgalommal e ’ ház sza aditékinak ion- 
tartásira : ezek kitűnő tulajdoni igen tisztes barátomnak. Múlt e l
ső átvétele e’ hivatalnak különösen súlyos körülmények közt tör
tén t; legnagyobb politikai ingerültség korszaka volt az . ’s ó csak 
igen csekély szavazati többségével ( lö  szóval) válosztaték meg e’ 
háznak; de csak szigorú valót szolok, ha m ondom , miszerint m a
gaviseleté e’ széken ollyan volt, hogy nem csak politikai barátinak 
nyeré meg bizalmukat ’s nagyrabecsülésüket, hanem e’ ház nagy 
többsége is általányosan megtiszlelé őt azzal. Névszerint itt csak a- 
zon javításokat kívánom em líteni, miket ő e’ ház magányos ügyei
nek vitele iránt létesíte (azaz a’ magányos javaslatok földolgozásá
ról ,) ’s az elég leszen méltó dicséretére.“ (Tetszés mind a’ két ol
dalról;) 11. P e e l : „Nem szándékom ellenzeni az ételiem tisztes tag 
indítványát. Olly kérdések vitatása, minő az elnök-választás, súlyost 
és csupán a’ mindenkori körülményektől függ. (H alljuk!) A’ mostani 
körülm ények k ö z t’s azon tekintetből; mint teljesítő elnöki hivatalát 
a’ múlt parlam enti ülésbeit az igen tisztes ur, nem ellenzem isméti 
megválosztatását. (Halljuk !) Erre még annak meggondolása is kisz- 
te tí minő hatást lehetne azon csekély többség, mi erre  vagy arca ha
tározna. (Hal l juk!)  Félnem k e ll, ellenzésem et balra magyarázva 
látnom; Mind e’ körülmény összevéve arra bir engem ’s azon pár
to t, m ellyhez tartozni szerencsém  van,  hogy az áltelleni tisztes 
ur Indítványában mngnyugodjunk. (Vagy tetszés.) Mi azon igen tisz
tes úrtól (Abercromby) a’ ház ügyfolyamában telt javításokat illeti, 
egészen osztozom a’ der by i tisztes kövei (Strutt) nézetiben, ’s rem ény
iem , Abercromby ur folyvást figyelmére méltatandja e’ tárgyat, hogy 
az alsóház ügyvitele még inkább könny ittessék ’s javitlassék. T ar
tózkodom minden említésétől az i83öík i elnökválosztasi vitának, ’s 
ismételve jelentem saját nevemben ’s pártoméban, miszerint hisszük, 
hogy az igen tisztes urnák isméti elnökszókre em eltetése nem csak 
e ’ ház tag jait, hanem az egész hazát is kielégitendi. “ (Halljuk!) 
Abercrom by halk hangon és szerény sva akka! köszöné meg N ház
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bizodalmát, ’s az igen tisztes báronet (Peel) jó yélemétiyét különösen, 
fo,ra(Jván, hogy tehetség! szerint törekedni fog a rá bízott fontos hiva- 
,aU továbbra is köz-elégülésre vinni. Mivel senki sem kívánt többé szól
ni az indítványtevő ’s annak támogatóji az elnöks/.ékhez vezetek 
^bercrom by urat, ki azt hangos tetszéskiáltás közt azonnal elfogla- 
lá. líra im ! monda az uj elnök,  e’ szék elfoglalása mindenkor leg
nagyobb kitüntetés minden alsóházi tagra nézve; hogy azonban, 
miután azt már bárom évig birám , most e’ ház egyhangú kivána- 
ta ültet rá vissza, az olly megböcsültetés, mellyel éltemben legna
gyobbnak mindenkor hálás érzettel ismérendek m eg.“  Kusseíí .1. 
szerelmsét kívánt A bercromby nak, mondván, hogy ő e ’ békés kez- 
detet kedvező előjelül tekinti az ülés ügy haladására nézve. (Halk
juk!) E’ minister indítványéra ezután szétoszlott az ülés. A’ ház 
«■lőtt összegyűlt sokaság csudálkozni látszék az ülés illy hirtelen
eloszlásán. A’ kilépő követek közül O’Connellt, ki a’ stokportí la- 
kornárul még jókor érkezek a’ fővárosba, zajos éljennel fogadá a’ nép.

Nov. 1 (ján mind a’ két ház tagjainak fölesketését folytain, 
’s a’ lordkanczollár tudtára adá A bercromby urnák, üii szerint ő 
fölsége helybenhagyá alsóházi elnökül megválosztatását.

Standard szerint Alsó- (Kanadában óriási léptekkel terjed a’ 
lázadási szellem; több kerület nyíltan fő íz end ült a’ kórmány ellen, 
’s Saint - Charlesben nagy számú nepgyüMs tartatván, ünnepélyes 
függetlenségi nyilatkozványt olvastak föl, mellyre a’ nép ésküvék 
meg. üst. Üeob.

í h A x C j ü i a o h S z a g .
„Dupin ’s az uj kamra“ czim alatt a’ Temps ezt írja  ̂ ,,A ’ 

nyilványos vélemény általányosan a’ bal-középhez fordult, ’s a’ vá
lasztások a’ kerületek nagy résziben e’ bélyeget viselik. Olly or
szágban , minő a miénk, hol a’ megyelnnáes, helyhatóságok ’s nem
zetőr-tisztek folyvást újulnak ismételt válosztások által, hol a’ saj
tó annyira szabad, hol a’ követkamra olly befolyássalbira kormány
ra , hogy azt gyakorlatba hozni nem is igen m erészkedik, olly or
szágban nem sokáig nyomhatni el a’ közvéleményt. Szerencsés 
következménye ez azon törvényes szabadságnak, mellyel é lü n k ,’s 
erőszakos renditéstül többé nincs mit tartanunk, m ert a’ júliusi kor
mány intézvényiben’s chartában olly zálogot bírunk, melly hatha
tósan kezes a’ hatalmak folyvást! sulyegyenben maradásáról. ’S é- 
pen azért, mivel a’ bal-közép felé vett irány bölcs mécsekkel történt, 
véleményünk szerint követni tartozik azt a’ kormány, ’s minden e l
lene küzdésről lemondani. Kétségtelennek véljük, miszerint a’kam
rát túlnyomó erő Ihipin ’s baráti körül öszpontosulánd,’s a’ kormány 
nélküle vagy ellene bajosan viendhet valamit véghez. Kamraelnök 
alkalmasint Dupin Ieend teh á t, noha két lap» Guizot urat jelöli ki e ’ 
méltóságra , némellyek pedig Odilon-Barrot ’s Dupont de l’E ure u ra
kat szeretnék azzal fölruházni. Üst. Beob.

A’ Temps nov. lö ik i  száma következőleg osztályozza az uj 
követkamrai tag o k at; i )  radical ellenzés: 19 fáz 1844iki válasz
tásnál ugyanennyi volt.) E lve: határtalan népfölség. Czélja: a’ kor
mány rendezése lázadási szellemben, respublicai stalüsintézvéhyek be- 
hozatása végett. Lapjai: National, Bon Sens, Monde. V ezére: Gar- 
nier-Pagés. 2) Alkotmányos ellenzés: 5 f i ( l 8 3 4 b e n :  02). Elve: 
népfölség, gyakorlatilag az 183.0iki chartatói koríátoztatva; de elméle
tileg azon tulemelkedve. Czélja: haználata a’ kormányhatalomnak 
szabadéinál eszmék terjesztésire. Lapjai: Siécle, Courrier Eran^ais, 
Constitutionnel, Commerce. V ezére: Odilon-Barrot. 3 ) Baloldali kö
zép : 142 (1 8 3 4 b en : 114). Elve:  népfölség, elméletileg az ész 
haladásától koríátoztatva , gyakorlatilag pedig a’ szerződésből szár. 
mázott 1830iki charta által, minden politikai haladásnak alkotmány- 
szerű sorompókba szorításával. Czélja : megerősítése ’s fölmagasz- 
talása a’ mostani dynastiának; függetlensége és szilárdabb alapokra 
emeltetése a’ kormányhatalomnak. Lapjai: Temps, (talán M essager 
is), ’s néha a’ Constitutionnel. V ezére: Dupin. M inisteri: 1 0 3  
(1 8 3 4 b en  ugyanannyi.) Elve : hallgatás a’ fölségi kérdésről,’s min
den az f 830iki chartát megelőzött jogrul ’s cseíekvéhyrül. Czél
ja erősen öszponlosult monarchia; az ország politikai munkásságá
nak királyban ’s kormányban összitése. Lapjai: M oniteur és Charte. 
V ezére: a’ ministerség. 5) Jobb közép ’s doctrinairek : 0 4  (1834- 
ben 8 B.) Elvök : határtalan kir. hatalom, isteni jogszerűség helyett 
józan észen alapulva; a’ nemzeti fölség eszméjét kizárva, s a’ ki
rályságot olly hatalomnak képzelve, melly bizonyos előre arra ren 
delt személyek birtokába adaték, mások fölötti uralkodásra. Czélja: 
hatalmas rendezése a’ birtoknak ’s aristokraíai osztályzata a’ társa
ságnak. Egyedárusság, ’s hatalombirás minden áron. Visszatérés a’ 
restauratio ezélzatihoz. Lapjai Débats, 8 ajtó, jour. de Paris, Paix. 
V ezére : Guizot, b) Legitimisták: lő  (Í8 3 4 b e n  18). Elvök, jo g 
szerűség (legitimitás) isteni törvényen alapulva, ’s elkerülhetlen 
engedélyek állal mérsékelve,- egyébiránt minden szabadságot csak 
tettdolognak, nem pedig jogszerüleg létezőnek te intvén, ’s minden 
pillanatban m egszüntethetőnek. Czéljok trónra juttatása a’Bourbono- 
nok idősb ágának ’s régi királyságnak. Lapjaik: G azette, Quotíd'i- 
enne ,  Europe, France, Vezérük: B erryer. ál eg kell itt jegyzeni, 
m iszerint e ’ három középosztály: bal közép, m inisteri’s jobb közép, 
valóságban nincsenek annyira külön válva mint itt ; elveik nem olly 
szerfölött élesen ellenkeznek egymással, ’s harczaikban nem annyi
ra elméleti különségek forgatlak főn, mint inkább líatalombirási vágy.
E három felelekezelbül választ férfiakat az egészet intéző hatalmas 
kéz kormányzókul, ’s közülük egyik sem részesül nagyobb kitünte
tésben a m ásiknál, valamint szinte egyet sem mondhatni a’ k-egy- 
kórbül egészen kizároltnak.

A Parisban jelenlevő követek nagy része már kijelölte he
lyéi a' dec'. Í 8 rki első ülésre a’ kamrában. Az előkészületek alkal
masint egészen betöltendik december fo g y tá t, ’s az elnök-válosztá's 
és fölirásruli vita csak a’ váloszlási halalmazotlság megvizsgálása 
után m ehendhet véghez. Vélemény szerin t, a' kormány m ost is a' 
költség-vetéssel (budget) 's pénzügyi számolatokkal kezdelendi meg 
az üléseket. —

Penregaux tábornok már csakugyan elhunyt Dámrémont ol
dalán kapott sebei következtében Constan ineben ; a’ franczia hadse
reg  sokat vészit halála által. —  A’ constantinei hadseregben 4 7  
liszt ’s 3 G közvitéz nyert böcsületrendi keresztet vitézsége kitünte
téséül. —  Algieri levelek szerint oct. BOról Abd-el- Kader még 
sem adá állal a’ francziáknak azon birtokrészt, mellyhez ezeknek 
kötött szerződésnél fogyást joguk van,  képviselőjéül mindazáltal z\I- 
gierban már kinevezé Gavarini éjszakamerikai consult. Kinevező le
vele, melly nem nyerhető meg a’ franczia lapok te tszésé t, mivel 
az emir abban magát hasonló lépcsőre állítja Erancziaországgai, 
igy hangzik: Dicsértessék az is ten , ki az egyetlen is te n ; kívüle 
egyéb isten nincsen, sem más valamelly imádott lény. Az igaz
hitűk em irje, az igen hatalmas és magos Sid Alhadi Abd-el-iva- 
der, Ben Bahi Eddin, üdvözletét küldi Gavarini Károly consuhiak, 
’s mind azoknak, kik igazság, k ö n y ö rü ld ’s erény utján haladnak. 
Azon nap óta,  mellyen a’ franeziákkal békét köténk, olly férfi vá- 
loszlásaról gondolkozánk, ki ügyvivőnk lenne Algierban, közbenjá
róul szolgálna köztünk, ’s kölcsönös baráti viszonyúikat föntarthal- 
ná. Végre sok dicséretet Indiánk Ö nről, névszerint, hogy Un e- 
gyike a’ legélesb látású ’s legbátrabb férfiaknak, ’s e ’ tu.ajdonok- 
kal még sok tudományt ’s ügyességet is párosít. On egyedül az 
tehát, kit mi használni szeretnénk. Mi gondolkozni fogunk Önről, 
’s (in azért minden hasznos vállolatünkat teljesltendi, elannyira , 
hogy minden Önnek vezérlete alatt Ieend. On közleni fogja velünk 
m indazt, mi azoknak (a’ francziáknak)’s magunknak szükséges le- 
end , mi pedig viszont tudatni fogjuk Önnel azt, mi tetszésünkkel el
lenkezik; arról is folytonos tudomásban fog On bennünket ta rta 
n i, mi Algierban érdekinkkel összeütközőleg történem!. On min
den ügyben ’s tekintetben képviselőnk leend, m ert mi mindenki
nek jó létet, békét, pénzbeli hasznot, c sö n d e t’s bátorságot óhaj
tunk az utakon.“ —  Parisban már közhiedelemmé vált, m iszerint Al- 
giert csakugyan végkép megtartani szándékozik a’ korm ány; e ’ te
kintetben már minden bizonytalan izgás m egszűnt, ’s a’ király, ki 
eddig, hihetőleg diplomatái okoknál fogva, mindig idegenkedést mu
tatott e ’ terv iránt, már most maga is nyíltan m ellette nyilatko
zik. Úgy látszik, hogy a’ külföldről eddig fenyegetőzött nehézségek 
A lgier iránt már legyőzetvék, ’s Mólé gr. nemcsak szerencsés há
zasság-szerző, hanem ügyes diplomata is, hat .  i. egész tartományok 
sorsa ’s bírása forog kérdésben. Bár mit mondjanak is a’ roszakara- 
tuak, mégis minden esetre  őszintén m eg kell vallanunk, m iszerint 
a’ most fenálló rendszer férfiai csakugyan eleget te ttek , noha e- 
gyébiránt nem igen sokat beszéltek ’s igen keveset ígértek. —  Valée 
tábornok nov. 4én következő napiparancsot iniéze hadsergéhez: 
„M edschez-e l-H am m ar, nov. Íjén . Katonák! Ti fárasztó ’s dicső 
táborozást végeztetek, ’s épen azon napon tértek  tábortokba visz- 
s z a , mellyen azt egy hónap előtt elhagyátok. E ’ rövid idő alatt 
egy te rm é sz e t’s m űvészet állal erősített varast foglaltatok el, ’s 
egy tartománynak békét szerzétek, mellyel már több év óta kegyet
len háború nyomorgata. Francziáország büszkén tekintené a’ zász
lóitokat körző repkényre, ’s az ősz harezosak tetszést hangoztatand- 
nak fiatal utódik szerencsés harczira. Én részem ről szerencsésnek 
tartom  m agam at, hogy a’ sors hosszú pályám végén még egyszer 
illy vitéz ’s hű sereg  parancsnokságára hivott meg- Köszönöm mun
kás segélyteket, mit több súlyos alkalomkor tapasztalnom enged
tetek. A’ kir. hg, ki mindenkor előttetek haladva, minden nélkülzéslik- 
ben osztakozott, hírül viendi a’ királynak elszánt vitézségteket, m el
lyé! minden alkalomkor m utattatok, ’s nem kétlem , föls. igazság- 
szeretete  nem sokára diszesiteni fogja az érdem eseket illő pályabér
re l.“ —  Hír szerint Valée tábornok vonakodik az afrikai sereg  fő
parancsnokságát elfogadni. —  Brossard tábornok már m egjelent 
Parisban ’s a’ perpignani hadi törvényszék elibe fog állíttatni. Az 
ellene tám asztott vádak: eltulajdonítás; nyilványos tisztviselőknek 
m egvesztegetéssel kisértése; olly dolgokba keveredés, uiík nem 
férhetének össze álláspontjával, ’s összeesküvés a’ lakosak fölfegy- 
verz.ésire a kir. hatalom ellen. Tudósitó tisztül a’ pörben R obert 17 
sz. sorezredbeli őrnagy neveztetek.

(Toulonnais.) Nov. 1 2én egy tunisi corvette érkezek partvi
zünkre , ’s rendkívüli fontosságú sürgönyöket lioza, miket parancs
noka azonnal Par,sba kért küldetni. Ö maga is a’ vesztegidö eltöltő 
után Parisba szándékozik, küldetését végzendő a’ ministersegne!. 
Magányos levelek szerint a’ tunisi bey igen kiváncsi szemekkel le- 
kin Igét Coüstanlinere, ’s most azon indítványt terjeszté a! franczia 
kormány elibe: adatnék át neki e’ tartomány kormányzata bizonyos 
nevezetes mennyiségű adófizetés mellett. Ha a’ tunisi bey, mint fia
tal,  szilárd elvű ’s a? francziákat tisztelő férfi,, franczia katonaság se 
gedtílmiv«-!, mellynék tartása az arabokra rovandó ádóbul kérőin * 
ki, kormányozván a’ constantinei bey séget-, arra kötelezné magát.. 
hogy az aráb törzsököket Erancziáorszá'gfuli-függésben folyvást -ne - 
tart ja,  s á’ franczia gyarmatosak 's utasok sorsát mir ' *okr>r 
íoskandja , úgy valóbán teljes készséggel fogadhatna el ajánlatéi, 
korm ány; meri már valóban ilt ideje, hogy e’ tekintetben vaV.h 
éth'atárzo lépés történjék,’ melly a’ közkívánatot kielégítse. —  Újába
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A’ psrosz statushírlap következő tudósítást közöl Odessabul 

nov. Sírul: ,,Fájdalom! szomorún kelljelentnem, hogy nálunk Mol- 
dowanka külvárosban két hirtelen halálozás történt olly betegségben, 
mit a’ kinevezett orvosi küldöttség pestisnek (dögmirigynek) nyilat
koztatott. Tüstint megtétettek a' szükséges intézetek, ’s már ma ti
zenhét ház rendeltetett szoros elzárat’s katonai szemügy alá, mint 
mellyek lakosi az említett külvárossal érintkeztek. Holnap a’ város 
is egészen el fog záratni, ’s minden közlekedés az országgal fél- 
benszakadand. A' ragály hihetőleg egy olly hajóval! törvénytelen 
érintkezés által csúszott be, inelly fával terhelve a’ Muna torkolatjá
ból érkezett az itteni kikötőbe, ’s mellyen még a’ vesztegintézet- 
ben néhány ember meghalt dögmirigytől. Holnap gyűlést fognak 
az előkelő lakosak tartani szükséges intézkedések végre lt; azonban 
most még nem szakasztalik félben a’ városi belső közlekedés.“

Odessai levelek nov. 1 Örül következőleg tudósitnak: Folyó 
‘hónap 6ka óta Moldowanka külvárosban ismét egy asszony bete
gült meg dögmirigyben, ’s benne meg is halt; a’ vesztegintézeti 
kórházban is négy uj dögmirigyes eset fordult elő. Azon remény, 
hogy a’ belvárosban nem fog a’ dögmirigy kiülni, fájdalom ! nem tel
jesült. Epen a’ város közepén ugyanis, bizonyos orosz-görög pap 
családjában, ki Moldovanka külvárosban tartott isteni tiszteletet, 
dögmirigyes jelenetek mutatkoztak, hirtelen olly nyavalyába esvén 
a’pap tizenegy éves lyánya, mit az orvosi küldöttség egyezőlegpestis- 
nek nyilatkoztatott. A’ház tüstint zár és szoros felvigyázat alá rendel
tetett, ’s a’ lyány a’ vesztegintézet kórházába vitetett, hol még 
az nap meghalt. Tegnap reggel hasonló jelenetek tűntek föl az 
említett lyány nagyanyján. Azonban a’ szoros felvigyázatnak süke- 
rülendhet a’ még csupán egy ház körében mutatkozó vészt meg
akadályoztatni. — Nov. 7kén érkezett vala Woronzolf gr. Krimnaből 
(Idessába és az ország belrészeibül Odessához parancsolt kato
nák által kettős őrvonalt rendelt a’ város körül, ’s a’ legszigorúbb 
intézeteket létesité a’ ragály-gáto tatásra. Tegnap nyomtatott tudó
sítás által tétetett közre a’ két dögmirigyes eset.

A’ czár oct. 17kén érte jelen utazásának határát Erivánt, 
a’ közelebb Oroszországhoz kapcsolt Armenia (Örményország) fő
városát. Oct Síikén Tiflisbe ment, mit még soha orosz uralkodó 
lába nem illetett. Másnap a’ kaukasustuli tartományok főemberei va
lónak udvarlására.

A M E R I  K A.
A’ M. Chronicle levelezője szerint, az indiánok nagymér

tékben elégületlenek, mivel a’ pénzt, mit szerződés szerint követel
nek a’ szövetséges statusokon, ezek nem akarják kifizetni. A’ do
log a’ decemberi congressus elihe fog terjesztetni, midőn hihetőleg 
eligazitandják a’ nehézségeket, olly borzasztó ’s veszélteljes lé
vén az indiánokkali háború, mitől mindenki iszonyodik, főleg a’ ha
társzéliek. Példátlan jelenleg a’ kivándorlás dühe az atlanti tenger tá
ji statusokból délnyugolra, Ohio, Illinois, Indiana, és Wisconsin tarto
mányokba, ’s felszámították: miképen 1 84< Iben, ha ez aránylag fogtar- 
tani, az egyesület nyugoti’s déinyugoti statusiban legalább/,500 ,000- 
re menend a’ lakosok száma. Y\ isconsin különösen emelkedik 
mintegy öt év óta, ’s rövid idő alatt oda jutand, hogy a’ respubli- 
cai családhoz fog mint uralkodó status kapcsoltatni, holott eddig csu
pán birtokhoz tartozó résznek tekintetett. Városok, bankok, hirla- 
pok, vasutak, különféle egyesületek létesülnek azon tartományban , 
mit termékenysége, kellemes éghajlata, számos hajózható vizei köny- 
nyen virágzásba hozhatnak. Másfél dollárért megvehetni holdját ott 
a’ legjobb földnek. A’ statusföldek eladatása 182 Iben 1,21 2 ,986  
dollárt, 183öban pedig már 2 4 ,5 0 0 ,0 0 0  dollárt hozott be a’ szö
vetségesbirodalomnak. Pengő pénzt 1836 sept. 30tu! 1837 sept.
19ig 10,288,876 dollárt vittek he’s ugyanazon idő alatt 6,16 1,882 
•dollárt vittek ki a’ szövetséges statusokból. Az éjszakamerikai ter
mészettudósait jelenleg azon mammuth csontvázzal foglalkoznak, 
mellyet néhány hét előtt bizonyos malomárok-ásók fedeztek föl, ’s 
melly egy volt az amerikai erdőkben több század vagy ezred e- 
lőtt élt roppant emlős faj közül. ( sak a’ hátgerincz hosszasága 
23 lábnyi, ’s e’ szerint óriásabb az eddig felfödözötteknél.

T Ö 11 Ö K 0  11 S Z A G.
Oct. 9ki alexandriai levél szerint Aegyptusban semmi re

mény az idén a’ Nilus csak köszépszerü áradásához is , mi elszo
morító, mert azt éhség szoktakövetni. Ali basa az uj vasgőzösön Roset
ten keresztül Cairoba utazott ’s ez útat 30 óra alatt végezte. Meg- 
•ezáfolvák tehát mindazok, kik olly veszélyteljesnek állilák a’ hajózást 
fölfelé a’ Níluson "’s reménylhetni, hogy idővel olly biztosan hajóz
hatnak e’ folyón az Indiába szándékozók, minta’ Themzén, kik Londont 
akarják látni. Az említett kis, és csupán 4 ő lóerejű gőzös, noha szer
fölött sebes volt a’ Nilus folyama, mit az igen magas vízállás oko- 
za, egy óra alatt hat mérföldet haladott meg. —  A’legújabb syriai 
hirek szerint ott minden békében van a’ Itamaskusban lakó Seherif 
basa kormányzása alatt. A’ görcsmirigy alább szállott,’s reménylhetni 
rövid idő alatti megszünendését. Pamutot, .rizst stb, az utolsó hó
napban bőven adtak el, mi a’ basa pénzét nem kissé szaporilá.
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tudósítások szerint, Constantine egészségi állapotja folyvást nyug
talanító, különösen pedig a’ láz ragad el számos áldozatot a’franczia
őrségből. —

Pamréinont tábornoknak Algier város emléket szándékozik 
emelni, mi végre Marseilleben már aláírást nyitottak.

Jvoreff ’s Wolowszky orvosak pőre Hamilton hg ’s Lincoln 
gr. ellen , a’ rajtuk követelt 400 ezerfranknyi tiszteletdij miatt, Ha
milton hg leányának súlyos nyavalyából kigyógyittatásaért, nagy mér
tékben tartja elfoglalva főleg a’ nagyobb társas körök figyelmét. Lim 
coin gr. nyilatkozta szerint a’ fölüdült hölgy Nchweizba utazék, 
az orvosak számára pedig Lafíitte bankjában 24 ezer frankot ha
gyott, melly mennyiségből 100 frank esnék napdíjul egyikegyik 
orvos részire a’ gyógyitásidő alatt, holott a’ leghiresb orvosak is 
megelégesznek 15— 20 frankkal egy látogatásért; pedig az érin
tett két orvos is csak egyszer látogatá meg naponkint a’ beteget. 
Erre a’ vádló orvosak azt nyilványiták, miszerint egészségüket egé
szen föláldozák a’ betegnek, ’s noha csak egyszer ménének hoz
zá naponta, mégis valamennyi egyéb betegüket elveszitek miatta, 
mivel gyakran 16 óráig is ültek ágya mellett, mi egyiküknek majd 
szemfénye elvesztését okozá, ’s hogy áltáljában csak törvényszék 
elibe juttathatás miatt követeiének olly iszonyú mennyiséget, fő
leg méltó boszuságból az említett család hálátlanságán, melly búcsú 
nélkül utazott e l ; egyébiránt készek az ilélőszék határzatát tisz
telni ’s az általa rendelendő igazságos tiszteletdíjt elfogadni. — Utób
bi hirek szerint Koreff lemond?, minden törvényes követelésről, mél
tatlannak tartván magas hivatását illy -undok életarulgatással le- 
alacsonyitni.

N É M E T O R S Z Á G .
A’ fényes ünnepet, mellyet (nov. 1 őkén) a’ kir. porosz kövei 

RönholT gr. adand, kettős ünnepnek tekinthetni: először mint a’po
rosz korona hgné születésnapját, ki most a’ müncheni kir. udvar 
vendége, továbbá nov. 16kán leend lOdik éve a’ mostani porosz 
felség uralkodásának. —- Azon, több hírlap által elterjesztett hírre néz
ve , mi szerint Rastadtban németszövetségi erősség építtetnék, kö
vetkező jegyzést tesz a’ hannoverai újság : Németország' örömére 
leend e’ terv létesülése. Délen bátorságositva van Németország ré
szint a’ hatalmas Ausztria , részint Schweiz semlegisége (neu- 
tralitasa) állal ; keleten Ausztria és Poroszország szolgál ótalmául; 
nyugoton védik az oltani erősségek, mellyeknek, annyival szükséges!) 
llasladt által szaporodni, mivel Belgium örökös neulralilása igen tö
kéletlen pótlásául szolgál azon ólalomnak, mellyet előbb Németal 
föld a’ határában levő erősségekkel nyújtott. Mégcsak éjszakon vol 
na szükség néhány erősségre a’ tengeri oldalról lehető megtámadta 
tás ellen.

Nov. iík én  délelőtti II  órakor ment ünnepélyes fénnyel 
Cise h. bajor statusminister az országos RRek házába, ott mint a’ 
király meghatalmazottja az országgyűlést szokott módon bérekesz- 
tendő. A’ szertartás végzetével mind a’ két kamra tagjai, szám sze
rint mintegy 70nen, háromszori éljennel tisztelték meg a’ királyt,

Frankfurtból nov.’ 16károl Írják, hogy a’ német szövetség 
nov I okén végzé ez évi rendes üléseit. Többen a’ követ urak kö
zül e’ napokban utazandnak vissza. Hiteles hír szerint a’ szövet
ség és városi tanács közötti viszonyok bizonyos rendőrségi uj intéz
kedés miatt eligazitvák. — Bizonyos berlini levél szerint, midőn 
Adalbert porosz hg utoljára volt a’ szultánnál udvarláson, úgy nyi- 
Inlkozék a’ nagyúr, hogy poroszországgali barátsága további fen- 
tarlására’s erősítésére Berlinben állandó török követséget kivan tar
tani. Mivel a’ szultán e’ szándékának — mond a’ tudósító — bizo
nyosan nem fog ellenmondani a’ porosz kormány, reménylhetni, 
hogy az oltani diplomatiai test rövid idő alatt egy érdekes taggal 
szaporodik. — A’ most Berlinben tartózkodó oroszok folyvást nem 
akarnak hitelt adni a’ Paskewitsch hg lemondásárul szárnyalgó hír
nek , mit ők csupán porosz határszélek! koholmánynak állitnak. —  
S\>kan magasztalják’s csudálják Berlinben az ifjú Adalbert hg bátor
ságát, mint a’ ki Konstantinápolyban tartózkodtakornem félt fölmen
ni a’ híres Leandertorony ha, mit Bulard franczia orvos dögvészi 
kórházzá alakított. Altaljában a’ hg napkeleti utazása, mit utoljára 
a’ nagy tapasztalásu .János ausztriai főhg társaságában folytatott, 
nem kis befolyással leend élete folyására, kinek idővel hihetőleg 
fényes helyzet jutand a’ porosz seregnél.

Berlin nov. 14kén. Hauch híres művész egy uj munkája 
tárgya jelenleg a’ közmagasztalás ’s csodálkozásnak. 0 ugyanis 
elkészité érozbe öntendő agyagmintáját két nevezetes lengyel ural
kodónak, u. m. Micziszlav hgnek, ki először vivé a’ keresztyén val
lást Lengyelországba,’s vitéz fiának B o l e s z l a w  ( hohrinak. Ezen 
emléki a’ lengyel történeteknek egy poseni szentegyházban fognak 
felállittatni; ’s egyik közülök a’ szelíden hódító erényt, másik az 
ezer akadályon átrontó hadi vitézséget példázandja. E’ remekmű 
bizonyltja , hogy a’ fölemelkedett lélekerő példázata szemlélés re, 
nem épen szükség Olaszországba utazni a’ németnek. — Frankfur
ti tudósítás szerint ott nem régiben tetemes tolvajságot követtek e l ; 
a’ nagy számú gonosztevők azonban kipuhatollaüak , ’s már nyol- 
czat közülök elfogtak. Szerencsétlenségükre Offenbachba vitték a’ lo. 
polt holmit, hol arra ráismértek.

A’ hannoverai király nov. 16kán fogadá el ünnepélyesen a’ 
tartományi küldöttségeket, mellyeket aztán a’ kir. palotában meg- 
vendégelteteU.

r __________________ ______
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M A G Y A R O R S Z Á G .
L ú g o s  novemberben: Múlt hó Ilik napja felejthetlen em 

lékű Jeend Krassó megyében keblezelt kamrai mezővárosunk min
den lakosaira nézve; e’ napon ugyanis Kiss Andor t. Krassó m e
gyei másodalispán mint iskola -küldöttség! elnök, az itt csupán ön
kényles adakozásokbul épült ’s 4  tanítóra alapított kisebb gymna- 
sium ot, illő diszü ü n n ep é lly e l Lachner János Ágoston lelkész-he
lyettesnek, mint kinevezett helybeli iskolaigazgatónak, a’ tárgy fon
tosságához méltó komoly szertartással á.adá. Az ünnepet reggeli 
10  órakor „Jö j el sz. lélek!“ ny itám eg a’ sz. egyházban, mit pompás 
szertartásu mise követett. Ezután az említett alispán ’s iskolakül- 
döttségi elnök ’s a’ helybeli fönnevezett iskola-igazgató, Markovié* 
József Krassó megyei első alispán és a’ tanítók kíséretében, követ
ve a’ helybeli tisztségtől és számos örvendő sokaságiul, melly közt 
első helyen a’ mvárosi tanács tagjai valának láthatók, az újon épült 
iskolaházba mentek , hol az elnök ez ünnepiség okait ’s czélját. ve
lős tartalmú m agyar beszédben előadván, az épület kulcsait az is
kola-igazgató kezeibe nyujtá, ki köszönő válaszbeszédében mélyen 
megilleté az egész gyülekezetét. Beszéde végén hangos éljennel 
tisztelek meg hallgatóji, mit az előcsarnokban fölállitoti hangászkar 
zajos örömzenével kisért. Ez tudalá az épület élőit összesereglett 
számtalan népcsoporttal az ünnepély végét, ’s most rögtön ezer to
rok harsant meg dörgő éljent kiáltva a’ nemeskeblű alapítóknak, ’s 
számos taraczk-durranás a’ távol vidékkel is tudatá Lugos örömün
nepét. A z  ünnepet szokás szerint magyar szivességü lakoma köve
té számtalan szivbül jövő áldomással, este pedig egész Lugos fé
nyesen ki lön világítva. Az uj iskola-épületen számos átvilágló föl- 
irás vala látható, köztük középben imez : „Jó  hazafit’s polgárt vágy
ván képezni honának a’ m egye, keblében e ’ tanodát em elé.“ Külö
nösen említendő m ég, hogy az ujonan épült iskola alrészét boltok 
foglalják el, mellyek jövedelme te emesül segíti póllam az alap
tőkéből ’s illetőleg kamaliból tani ók fizetésire ’s egyebekre éven- 
kint fordítandó köllséget. Ez iskola annyival inkább szükséges volt 
igen népes mvár sunkban, mivel két kezdő ’s egy oláh iskolán kívül 
semmi olly intézettel nem bírtunk, hol vagyontalanabb polgár ársink 
jó  reménységü és szebb elmetehetségü fiaikbul hasznos polgárokat 
neveltethettek volna a’ hazának. —

A’ tiszáninneni kir. k o r o n á i  szabados k e r ü l e t  f. évi nov. 
Óén ’s lOén, föls. Urunk engedelmébül vállságos jogainak legk tünőbb- 
jé t örömmel gyakorolta Ó-Becsén, midőn Grosschu idt János kir. kincs
tári tan. ’s a’ kir. kincsiári bácsi uradalmak ’s tiszáninneni kir. koronái 
szabados kerület fő igazgatója mint kir. biztos elnöksége alaltbelső’s 
külső Tanácsának, mint egyéb hivatalnokinak újítását tartandó’s biztos 
főigazgató úr által vezérel etve a’ kath. szentegyhazba sereg ié it; —- 
a’ sz. lélek segítségül hívása ulán pedig a’kerületi ház te rém eoe gyűlt, 
hol a’ kerület eddigi érdemteljes helyettes kapitánya Haill Antal JBacs- 
inegyeitbiró dicséretesen viselt hivataláról a’vállságos levél szabályi 
szerint leköszönvén , szavazással történt a’ választás illy módon: ke
rületi kapitány lett: Manojlovits Lázár; senatorok: ns Győry János 
hit. ügyvéd ’s Torontói megyei tb .; Klaich Áron hit. ügyv.; Vissy Kris
tóf. hit ügyv.; főjegyző: Joczits Áron, h t. ügyv.; al: ns. H ull Miksa; 
tiszti kiadó: Peits Simon hit. ügyv.; tisti ü g y ész : Maróczy Ignácz hit. 
ügyv. számvevő: ns K ésm árkyJózsef; épületekre ügyelő: íYlutsajov 
János hit. ügyv. írnok: Benich Antal; selyem tenyésztésre ügyelő: 
Popovits János; kültanácsbeliek: Sinkay János hit. ügyv.; ns Haill 
Miksa, ns Késmárky József, Maróczy Ignácz hit. ügyv .; PetrovitsJá- 
nos kér. pénztárnok; ns Csokits György Torontá! vgyei tb .; ns Gom
bos Károly Szerém m egyei tb. ; G-vanszky József főhadnagy és sze- 
rémi tb .; Bran<»válsky István hit. ügyv .; Esztergom y György csend- 
biztos ; Gombos P á l’s Kiss Lőrincz. Az ünnepel a’ görög n. egyesült 
szertartásu sz^ntegyházban hálaadó isteni tisztelet, azután vig lako
ma csinos tánczmulatsággal párosulva rekeszté , melly alkalommal 
atyáskodó királyunk hosszú életiért, ’s az uralkodó ház jólétiért mo
zsárdörgések közt poharak ürittettek.

A’ in. t. t á r s a s á g  szünnapjai’ elmúltával, első kis gyűlését 
nov. 20ántartá .mellyben i. Vállas Antal, az igazgatóság által a’ ma
thematical osztályba újonan kinevezett helybeli r. tag , székét a’Lu* 
dolphi számot több ivek’érintői által kifejtve tárgyazó értekezés’olvasá
sával foglalta el, melly az Évkönyvek’ lYr. kötetében fog megjelenni. 
II. Előterjesztő a’ titoknok a’berlini és lissabuni tudományos academiák 
leveleit, mellyeknek elsője mellett a’porosz akadémia’újabb munkái é r
keztek; az utóbbiakban a’ m. t. társaság a’ portugál t. társasággal kö
tendő viszonyra felszólíttatik. 111. Vass László t. t. az ülést több rend
beli, hazánkat illető, külföldön levő tárgyakról tudósitá, miket a’ Tudo- 
mánylár’ közelebbi füzete közölni fog. IV. A’ Tudománytar’szamára 
beküldött kétnyelvtudományi, kéttö rténetirási’s egy m atem athicaiér
tekezés vizsgálat alá bocsáttatott. V. Egy külön, nyomtatás végett bea
dott philosophiai kézriratnak bírálók rendeltették.

A’ m. kir. udv. kamra keblebeli bányász-osztályában Ber- 
nolák Károly beszterczebányai kam. bányászati ügyész - segédet 
3 0 0  pgő forintnyi évdijjal fogalmazó gyakornokká; és Szalghári

György huszti tiszttartói írnokot szigeti sóm ázsam esterré alkalma- 
zá. Lehoczki János a’ likavai kir. kam. urodalomban oszadai kerü
leti erdősz. f. é. oct. 3 0 án ; Chrenko János szigeti tisztlartósági el
lenőr pedig nov. Íjén  meghaláloztak. Kain. tud.

A U S Z  T R I A.
Nov. S£3kán nyittaték meg az első vasút az ausztriai biroda

lomban, minek fölállittatását a’ fels. kormány után Rothschild b. é r
deminek köszönhetni. Károly ausztriai főhg ő fensége nyilá meg az 
utat két főhg-íiaslul, kik 2 0  perez alatt a’ Bécsiül másfél órányira 
eső W agrainba röpilteltek. Délutáni 2  óra tájban özvegy császárné 
ő felsége és Eerencz Károly főhg fens, gyerm ekei is kívánták m eg
tekinteni a’ dicső, ’s az egész ausztriai birodalom műiparára nagy be
folyással leendő készü le te t— Ferdinand császár éjszaki vasutát. Dec. 
lö k é n  lesz kezdete a’ rendes kocsizásnak W agram ig, ’s rem ény
ük, hogy fels. urunk teendi az első utazást rajta. —  Nyolcz sze 
kérrel vala fölkészülve az „A usztria“ nevű mozgony (Locomotive) 
mellyek a’164 rajtok ülőszem élylyel együttGS 1 mázsányit nyomnak.

Récs nov- J£3kán: Triesztből épen most érkezett tudósítások 
szerin t János cs. k. főhg, és \dalbert porosz k- hg nov. Ilién éjjeli 
I z ó ra k o r  érkeztek meg Marianna gőzösön legjobb egészségben, a’ 
trieszti kikötőbe. Másnap reggel mind a’ két fens, utazó 1 4 napra 
vesztegintézetbe ment. Auguszt porosz hg is m egérkezék a’ trieszti 
kikötőben nov. i l k é n ;  késő este Levant gőzösön, melly Sztambult 
oct. 13kán, Smyrnát 16kán, Alheiét  nov. í jén ’S Corfut 8 kán 
hagyta el. Másnap reggel ki szállott a’ kir. hg, ’s a’ számára illően 
elkészített uj Lazarethben vön lakást.

P O R T U G Á L !  V.
Lissabon, nov. 4én : Az oct. 3 í i ki  corlesül -sben azon föl

tétek jöttek szőnyegre, mellyek alatt a’ tanácsosak > álosztatása jöven
dőben történendő. A’ választotlságé^ enkénti 4 ezer tallérnyi jövedel
met inditványzolt alaptörvényül tanácsossá megválosztalhatásra , mi 
iránt hosszas vita után sem tudott m egegyezni a’ co rtes,’s csak más 
napi ülésben lón eldönlve, hogy e ’ czélra 2  conlonyi (3 3 3 3  tallér* 
nyi) évi jövedelemmel birás szolgáljon alaptörvényül. A’ tanácso
sokká választhatók második osztályába a’ nagykereskedőket ’s gyár
tulajdonosakat helyzék, kiknek nyereségét evenkint 5 contora bö- 
csülhetni; mivel azonban eziránt tökéletesen meg nem egyezhetek 
a’ co rtes, véleményadásra szólitá föl a’ pénzügyi biztosságot. E zu 
tán az hozaték indítványba, hogy érsekek ’s püspökök is megvá- 
tosztathassanak tanácsosokká, miiül heves vita keletkezett ’s a’ ha- 
lárzat a’ jövő ülésre halasztaték, mivel Jose Estevao indítványt tőn 
a’ ministerek meghivatására, hogy maguka egy a- hivatalos Diario 
do Governoban m egjelent czikk iránt a’ cortes elölt védelm ezzék, 
A’ cortes elfogadá az indítványt ’s másnapra meghivá a’ minisíere- 
ket. Az érintett czikknek e’ kérdés szolgáit tá rg y u l: Csupán a’nép
iül függjön e a’ tanácsosak megválosztatása? ’s azon kövelkeztetés, 
hogy e’ kérdésre 5 szónyi többséggel nyert igenlő választ csupán 
számos követ kimaradtának a’ gyűlésből köszönhetni, kik mind e l
lene szavaztak volna, ’s azon félelemnek, mit több fegyveres nem- 
ze "őrnek karzatokon m egjelente szült némelly bátortalan követekben. 
Továbbá m ég erőtlennek is hirdeti e’szavazást az emlitett czikk, mi
vel szerinte a’ nem zet többsége teljességgel nem egyezik meg ben
ne. E ’ czikk szerzőjének Castro Pereira külm inV ert gyaniiják, ’s 
feszülten várják : mikép fogja magát a’ cortes előtt védni. Hogy a- 
zon cortes-határzat, melly egészen a’ népiül teszi függővé a’ taná- 
csos-váloszlásokat, uj szakadást ’s ingerültséget okozand, az fájda
lom ! nagyon is bizonyos, m ert nemes k a  ’régi nem j sségtartja nn - 
gát ez által megbántottnak, hanem az újabb is, melly elegendő jö 
vedelem-hiány miatt egészen kizáratva szemléli magát e’ méltóság- 
bu l, *s épen ezek közt vannak a’ jelenkor hősei: Sa da Bandeira, 
d asA n tas , Bomfim’s egyebek. A’ régi m ohoséit nem esség most 
egyesülni látszik a’ nem régi fölnyurgu’ttal a’ cortes e ’ halárzata 
megbuktatására ; minden e’ czélra törekszik a’ jelen pillanatban, ’s 
csupán ennek tulajdoníthatni, hogy mindeddig uj ministeralakitás 
nem létesülhetett. Das Antas nyilván kirnondá, miszerint ő azon 
határzatm egsernm iitetése előtt nem fog tárczát vállalni, hanem seg
geivel minden méltatlanság ellen védni a’ királynét.

S P A N Y O L  O R S Z A  0 .
Madridi levelek nov. l l r ü l  szomorú rajzokat közlenek a’ tar

tom ányok, kormány 's főváras helyzetéről; jelesül pedig Arrago- 
niában ’s Valencziában aggasztók leginkább a’ körülmények. Orra 
tábornok, ki olly hathatósan készült Cantavieja ostrom ára, fölhagy
ni lön kénytelen e’ szándékával, mivel Cabrera csapati minden oda 
vezető utat elállottak, ’s most parancsot kapott a’ kormánytul Es- 
partero sergét négy zászlóaljai támogatni ’s harczosival Cal dayud 
vidékén foglalni el erős állomásokat, Esparteroval folyvásli kapcsolat-
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j)an maradhatás végett. E’ parancsot teljesítve alig hagyó el Cas- 
1c IIon tartományt Üraa, V  Cabrera parancsi alatt 10 ezer carlosi 
fegyveres árasztá el a’ tartom ányt, mindenütt pusztítás nyomdokit 
ha va maga után ’s Valencziát is komolyan fenyegetve , minek kö
vetkeztében hir szerint Oraa ismét visszatérni lön kénytelen az em 
lített váras hathatós védelmére. Estremadurában még nyomasztóbb 
az ínség; kétszáz főnyi lovas lázasztó csoport nem rég rövid idő alatt 
i  9 hazaiig (bírákat, orvosakat’s földbirtokosakat) lövetett agyon,

7 ezer piastert ’s 1 ‘40  lovat ejte zsákmányul. T o ledo’s Mancha 
tartományokról sem igen lehet jobbat mondani; Burgosban és Soria- 
ban inindazáltal örvendetesbek a’ körülmények, ’s Aspiroz ezredes 
élénken üldözi az e’ tartományokban maradt lázadókat. Aranda de 
Duero parancsnoka nov. 6 án K spejaés San Leonardo helységeket 
meglámodván', három álgyut foglalt el, miket a’ hátráló Zariateguy 
ott elásatott. Espartero táborszállásaból már két hét óta nem érkez
tek hivatalos tudósítások. —  Az uj ministerség, vélemény szerint 
alkalmasint fen fogja magát tarthatni a’ eortes megnyitásáig ; túl
élni azonban ez időhatárt, bajosan, vlondják, m iszerint Olozagatól 
már tanácsot kért m inisterség-alakítás iránt a’ kormányzó királyné, 
’s csak érdemes munkabíró társak hiánya tartóztatható e’ dicsvágyó 
fiatal férfiút attól, hogy magát ministerelnökül nem ajánló; í izar- 
ro sem volt szerencsésebb, kire szinte illyesmit akartak bízni. E ’ 
tárczavállalástul idegenkedést nem csudálhatni , ha meggondoljuk 
a’ hadsereg éltalányos állapotját. Valamennyi tábornok a’ legszük- 
ségesb segédeszközök hiányáról panaszkodik, mi igen nehezíti a’ 
tábor munkálatit, ’s valóban félhetni, hogy e’ mindenütt uralkodó 
szükség m ellett, Espartero szigorúsága sem leend képes többé 
helyreállitni az itt ott bomladozott hadi fenyítéket, melly ha most 
valóban kitörne, számilhatlan következményű veszélybe döntené a’ 
kormányt ’s tartományokat, mik már úgy is csak kétszerezett e rő 
vel nyomhatják el az emelkedéssel fenyegető lázadási szellemet. Az 
estremadurai polgári halóság kérelmet intéze a’ kormányzó királyné
hoz , mellyben hivatalárul lemondással fenyegeti a’ kormányt, ha az 
folyvást nem nyújt hathatós eszközöket intézményinek tiszteletben 
tartására, ’s a’ naponkint szemtelenebből dulongó carlospárti rabló 
csoportokat szorosban nem fékezendi. E’ kérelem  következtében 
több változtatást tőn a’ kormány Estrem adura polgári ’s katonai 
hatóságiban, ’s a’ királyné Madridban őrködő ezredébül egy szá
zadot külde az estremadurai őrség megerősítéséül. A’ lázadók 
egyes rabló csoporti naponkint szaporodva bukkannak elő a’ tar
tományokban, ’s az alkotmányos sergek komolyabb csatába bocsát- 
kozhatás helyett ezek üldözésivel kénytelenek a’ drága időt eltölte
ni. Az uj eortes - követek csak nevezetes fegyveres erő kíséreté
ben juthatnak a’ fővárosba. Az ország pénztára fenékig kiürült, ’s 
az elaggott gyáva ministerség , mellynek minden tagja majd egy 
század alatt görnyedez, nem képes a’ bajon segíteni, ’s igy a’ kor
mány naponkint veszt népszerűségéből, mellyre a’ mostani körül
mények közt olly igen nagy szükség van. 01 ly országban, hol sem 
rend- és szabályszerűségre, sem anyagi érdekekre, vagy a’ nem
zet belátására és összetartására nem támaszkodhatni, csupán a’ nép 
lelkesülése ’s szenvedélyei tarthatják főn a’ kormányt; de csak a’ 
nyilványos hely ek erőslelkü népéé, melly egyedül képes Spanyolor
szágot m egmenteni ’s újjá terem teni. Spanyolország szerencsétlen- 
ségire e’ népet csak nagy cselekvények hozhatják m ozgásba; m i
vel azonban sem fényes győzelem re nem tudják v eze tn i, sem  az 
annyira óhajtott békét m egszerzeni számára, tehát száműzik egyes 
tagjait ’s agyonlövelik, ha kétségbeesés, bizalmatlanság ’s éghajla
tuk forrósága által fölingerülve a’ jogszerűség korlátin kitörnek. 
Espartero most rendkívüli szigorúsággal bünteti azokat, kik bősz 
ingerültségükben tábornokikat föláldozák, pedig valóban óhajtani le
hetne , hogy inkább ostromra vezesse őket a’ biscayai hegységbe 
’s ellenség vérében mosassa le vétküket; a’ rendkívüli szigorú
ság mindenütt csak gyűlölet magvait hinti, ’s boszuságél, vagy ta
lán épen árulásét is, m ert a’ halálos büntetéstüli félelem nem g e r
jeszthet bizalmat a’ hadseregben ; parancsolni, vezérleni ’s győz
ni tudjon a’ főparancsnok, nem pedig rettegtetési szellemben dií- 
höngeni sorai között, m ert ez által végre m ég áldozatul eshe- 
tik idegen befolyás okozta fe le sé g e k n e k  vagy heves szenvedélyek
nek a’ haza és szabadság ügy«- —  A’ trónkövetelőnek egy határza- 
ta kiegészítését parancsolja a’ hiányos navarrai ’s biscayai zászlóal
jaknak castiliaiakkal, foglyokkal’s szökevényekkel. E ’ munkálat igen 
sok nehézségre talál, mivel az em lített két nem zet közt naponkint 
növekszik az idegenkedés. Bayonneban élelemszállitás végett néhány 
kereskedővel szerződésre kivánl lépni a’ trónkövetelő; de minden 
fényes igéreti m ellett sem volt képes azokat ajánlata elfogadására 
birni. *

A X G L I A.
Abercrombie isméti megválosztatása alsóházi elnökül elné

mító a’ torylapokat, mellyek nem öröm est látják, hogy már ez el
ső alkalomkor csata nélkül foglalák el a’ téri a’ szabadelm ük; de 
szólam még sem m ernek, mielőtt a’ tory vezérek további terveiről 
nem bizonyulnak, ’s azért most csak O’Connellt tűzik ki rakonczát- 
lankodásik czéllapjaul. Ez nem fogja ugyan soha gyöngíthetni 
0  Connell befolyását Irlandban , sőt még Angliában sem ; de 
ny il vány osan oda mutat,- hogy a’ tory párt a’ közfigyelmei azon 
ügyről, miért az izgató küzd,  saját személyére vezérelje , ’s igy 
term észetesen legtisztább akaratja ‘ mellett is mindig számos gyen
geségét juttathatni közönség ebbe. Az eddig történtekből ’s kö
rülmények öszehasonlitósaból ítélvén mindazáltol , előreláthatni,

miszerint a’ toryk nagy mérsékkel ’s kímélettel viselendik m agu
kat a’ parliam entben, mivel vezéreik érzik , hogy azon idő még 
nincs itt, mellyben hatalmasul vezethetnék a’ kormányt, ha csakugyan 
rá juthatnának, más részről pedig a’ whigek szinte igen vigyázva fog
nak haladni javító pályájokon, nehogy teendő indítványaik maguk 
ellen riasszák a’ közvéleményt. Miből állandnak ez indítványok ? mind
eddig titok. ez okbul a’ radicalok mozdulatiról sem hozhatni még 
valószínűséggel Ítéletet. A’ titkos szavazás szükséges létéről már 
annyira meggyőződék a’ többség, hogy majd bizonyosan állíthatni, 
miszerint a’ jövő választáskor csupán abban különbözendnek egy- 
móstul a’ jelö ltek: titkos szavazás mellett vagy ellen akarnak e nyi
latkozni ?

Xov. 15én trónra lépte óta először tiszteié m eg jelenlétivel 
fényes udvarkörnyezetben Drur'ylane színházat a királyné. Minden 
páholy már több nappal előbb iszonyú áron lön elfoglalva, jóval az 
előadás kezdete előtt már bajosan lehete a’ színházba jutni. Másnap 
a’ színházelőtli tér födve volt kalapokkal, czipékkel ’s leszaggatott ru 
hadarabokkal. A’ királyné néhány perczczel jelent meg 7 óra után, 
Conyngham marq., Albemarle gr. a’ szép Sutherland hgnő ’s egye
bek körében ; az előadandó színdarabot ’s annak külön személy- 
jegyzékét fehér selym en arany bőtökkel nyomatva leié a’ királyné 
gazdagon diszült nyílt páholyában. M egjelentét a’ színházat leom
lással fenyegető tapssal ’s dörgő éljennel tiszteié a’ közönség , ’s az 
egyszerű fehér ruhába öltözött fiatal fejdelemnő öröinkönyűkben 
ragyogó szem ekkel mosolyga lelkesült népére. Függöny felgördül
tekor az egész játszó szem élyzet színpadra lépvén, eléneklé a’ „God 
save the O u een t,“ mit a’ játék - előadás követe. Ennek vége után 
zajosan isméti fölvonatását kiváná a’ függönynek a’ közönség, ’s a’ 
brittek büszke nemzeti dala: „ilule Britannia“ ezer torokbul ráz- 
kodtalá m eg a’ ház boltozatát. Ezután igen mulattató vígjátékot adó
nak a’ színészek , melly sokszor kaczajra fakasztó az életvidám ’s 
feszengő tette tést nem ismerő fiatal királynét. Az egészet ismét a’ 
nem zeti dal elhangoztatása követé, ’s a’ tapsok közt távozó fejdelem- 
hölgyet az utczán összetódult nép üdvözlé öröinriadozásival. Fon
tos újság gyanánt említi a’ M. F o s t , m iszerint a’ királyné a’ har- 
mincz év előtt divatból kiküszöbölt himzetes uszalju ruhákat ismét 
viseltetni parancsoló ünnepélyes udvarlásakon, ’s ezt csupán azon 
okbul ,  hogy a’hazai gyároknak uj kereset- ’s munkautat nyithasson. 
Ugyan nov. ló é n  délután a’ két ház tory főnökei, köztük K. Feel 

’s H. Hardinge összegyűltek A psley-H ouseban Weüinglon hgnél, 
parliam ent harcztervükről tanácskozandók. A’ királyi itélőszékberv 
(Oueensbench) legközelebb, mint ő föls. titkos tanácsának tagjai, 
fö leskü ttek : M elbourne, Lansdowne, Minto, H ow ich, J. Husséli, 
a’ főügyész ’s egyebek. —  A’ kölni kereskedőség küldöttsége ud
varlására lévén a’ londoni lordm ayornak, bársony k ö te tii’s arany 
m etszetű föliratot nyujta ót neki ,  rajnai borral kedveskedvén egy
szersm ind ő lordságának ’s mind ezt azon körülmény m éltánylataul, 
hogy a’három századig zárva volt Anglia ’s Bajna-tartományok köz
ti közvetlen kereskedési összeköttetés ismét megnyílt, mit ezu
tán a’ gőzhajózás tetem esül könnyitend. —  M eunier, az ism ért 
francziaországi királygyilkolási m erény miatt elitéit, még sem  ta 
lált nyughelyre; egy kikötő sem  akarja őt Amerikában elfogad
n i, ’s már többször vissza óhajtott vitetni francziaországi börlönébe. 
Néhány nap előtt Baines parliament - követ elnöklése alatt Leedsbeu 
nagyszámú gyűlést tartván a’ kereskedőség, kérelem - nyújtást ha
tárzott a’ parliamenthez idegen az gyapjú behozási ’s posztó kiviteli
vám - m egszüntetése iránt. —  A’ Tem ze - Tunnelbül már kimeriték 
a’ v ize t, ’s az utolsó leszakadáskor támadott rézst már annyira be
törnék, hogy pór nap múlva ismét munkához foghatandnak a’ dolgozók. 
- -  Sir Francis Burdett Xordhamptonshireben szokott dagályos han
gon monda hosszas beszédet az ottani conservativ lakomán, ’s el
árasztó alacsony magasztalásival W ellington liget, O’Connellt ellen
ben kíméletlen durvasággal sértegeté. Többi közt igy emlékezék 
W elling tonru l: ,,E ’ nagy o rszág , melly a’ dicsőség legfőbb lépcső
jére emelkedők ’s egyedül maga (single - handed) győzé m eg Eu
ropa m eggyőzőjét, egyszersm ind a’ legnagyobb férfiút sziilé, kit 
a’ világ valaha látott, Wellington liget. 0  oszlopa dicsőségünknek, 
’s hitünk és alkotmányunk ótalmazója. ’S ki ellensége h itünknek’s 
alkotmányunknak? Egy irlandi béres hazafi, egy olly ember, ki legjob
ban rágalmazott férfinak nevezgeti magát a’ hármas országú birodalom
ban. Nem tudom, az e ő valóban ; de annyit tudok, hogy O’Con
nell Dániel azon férfi, ki Wellington liget gyalázni merészkedik. 
Valóban gyalázat, hogy e’ férfi nevét szünetlenül em legetni va
gyunk kénytelenek.“ Illy hangon folytató’s végzé rágalomtól ’s kér- 
kedéstül duzzadózó beszédét, m ellyel több helyen megtapsoltak a’je- 
lenvolt to ryk ; de tettleges haznot még sem  hajlo tté’ pöffeteg szóár, 
m ert az irlandi választások m egpörlésire megjelent tizedik aláirás-ív 
is igen silány m ennyiséggel biztatja Spottiswoode czimboráit. V M. 
Chronicleben e’ „czim boraság“ gyalázatos szándokát az által javalja 
valaki megsennnittetni, hogy a’ szabadelinüek részükről pöröljék meg 
valamennyi alsóházi tag m egválosztatását, ’s ekkor aztán minden ez 
iránti vizsgálat magától inegszünendne; mivel választási vizsgáló 
biztosságban senki sem ülhet, kinek tulajdon megválosztatását meg- 
lámodják. E’ szerint Spottiswoode csakugyanszépen kijátszatnék, ’s 
vizsgálat esetén méltó büntetésre számolhat, mivel nem telen vállalatá
val elrablani törekvők* a’ parliament drága idejét. A slokporti 
lakomán többi közt azt nyilványitá O’Connell, hogy nem sokáig ma
radhatnak helyükön a’ m inisterek, ha a' titkos szavazás behozalását 
ellenzeni bátorkodnának. A toryk e nyilatkoztát már meghason-
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,á9ál.a kivonják használni a1 ministerekkel •' czeljok azonban az ügyek 
mostani helyzetében bajosan sükerülhet,

Az uj lordmayor nem elégedvén m eg a’ nov. Oiki lakomával, 
ugyanazon hó 16 án uj fényes lakomával törekvék polgártárs! emlé
kében kiiunó helyet szerzeni magának. A’ terem  díszletei ez alka
lomkor ugyanazok maradtak, csakhogy most ő felsége életnagysá
ga  képe diszilé falát. Melbourne is jelen  volt, ’s tetszést nyert rö 
vid beszédet inléze a’ lordmayorhoz.

A’ M. Post panaszkodik a’ királyné whig környezete ellen, 
mivel ez annyi agydada ’s nénémasszony regélte kalandokat beszél 
•é királynérul, ’s minden még olly csekély jelentésű szavait is föl
kapkodja, hogy ezeket bizonyos lapokban a’ nemzet elibe tolulhas
sa E ’ gyöngédség-hiány, mellyel egyébiránt minden hölgy iránt 
tartoznánk viseltetni, szükségkép kedvetlen érzést támasztani] a’ ki
rálynéban. A’ M. Chronicle írja : ,,Ö fölsége a’ guildhalli lakomán I 5 
vendéggel üríte boros poharat; e ’ szertartást term észetesén csupán 
ízelitéssel teljesité. A’ lordmayor áldomására 120  esztendős X eres- 
borral felelt a’ ktrályné.“ A’ guildhalli palotába még folyvást csopor- 
tonkint tódulnak a’ kiváncsiak, m ert belső díszítményeit nem bon- 
ták le , minthogy nov. 1 (ián a’ lengyel menekvők számára szándék 
benne tánczvigalmat tartani. —

A’ M. Post legközelebb száma terjedelm esen írja le a’ ki
rályné stalusöltözeteit. A’ koronázásra ’s parliament-nyitásra szánt 
statusruhán 8 rőfnyi hosszú bíbor uszalj (Schleppe) leend hölgyme- 
nyéttel (Hermelin) prétnezve ’s háromszoros aranypaszoinánl - sze
géllyel. Ez uszalj 2 0  fontot nyom ’s hat apród vagy komorna által 
fog vitetni. Az újak olly szabatuak, minőket Boleyn Anna királyné 
viseli- Hasonló lesz a’ Balhrendi ö ltözet, csakhogy kelméje habse
ly e m ,’s mellén csillag ragyogand. A’ térdszalag - rendi öltözetbár- 
sonyhul van, hasonló hímzettel, a’ nagy szalag jobb válláról függend 
le a’ királynénak, a’ gyönyörű hfmzetü térdszalag pedig karján fog 
díszleni ez ismért körirattal: Mony sóit. qui mai y pense.

F H A N C Z I A 0  It S Z  A G.
Az uj kamra első ülései élénk figyelmet ’s érdeket táinosz- 

tandnak, annyival inkább, mivel az akkor történendő kinevezések 
valósultakor kérdésbe jövend Lefebvre megválosztatásának jogossá
ga vagy jogtalansága íiafíilte ellen. A’ kormány igen kívánja kedve- 
zőleg eldöntetni e’ kérdést Lefebvre rész ire , m ert a’ mostan támadt 
nézetek mellett uj választásban minden esetre Laffitte leendne győz
tes. Az elnökséget alkalmasint ismét Dupin nyerendi e l ,  m ert a’ 
kormány bizonyosan nem fog más jelöltet állitni ki ellene, a’ doc- 
trinairek pedig nem állíthatnak ki senkit vele m érkőzésül, bár mint 
óhajtanák is azt. Guizot már halárzottan jelenté barátinak, m isze
rint ő nem szándékozik követház-elnökké válosztatását sürgetni. Leg- 
fontosb tárgy mindjárt az első ülésekben tehát a’ válosztási ügy 
le sz , ’s a’ már Parisba érkezett követeket minden párt saját érde
ke szerint törekszik részire hódítani. A’ kormány azért óhajtja Lnf- 
íilte kizáratását valósulva látni, mivel ellenkező határzat mindjárt 
eleinte igen kedvetlen hatást vonhatna a’ most fenálló rendszerre, a’ 
kamra szelleme megváltoztával.

Az ujonan választott kamrai követek közt 1 7 8  tiszviselő 
találkozik. Ezen kívül van köztük : 7 volt minister, 53  ügyész, egy 
volt pair (Fitzjames h g ), 41 volt tisztviselő, 21 katona, 15 pénz
váltó , 57  kereskedő, 15 bányatulajdonos, 4  író , 5 rnezeigazda, 
3 jegyző, 3 orvos, ’s egyebek. —  Damrémont tábornok holttes
tét nov. l ó é n  vivék keresztül Lyon varason. A’ Temps szerint a’ 
kormány Honatul nyugatra Constantinehez mint egy i 8  lieunyire 
fekvő Stora várost elfoglalni ’s m egerősíltetni szándékozik, keres
kedési szerencsés helyzete miatt. Lgyan lap szerint szorultságá
ban a’ kormány Bugeaud tábornokra bizá Afrika kormányzatát, ki 
azonban határzottan nyilványitá, hogy csupán ideiglen kész e’ nagy 
terhet elfogadni, mivel igen óhajtja ismét megláthatni családját, 
mellytül már nyolcz hónap óta van távul. Helyette orani parancs
nokká Auvray tábornok neveztetek ; kinek m egérkeztét mindazáltal 
nem vára be Bugeaud, hanem a’ vett parancs után azonnal Algierba 
s ie te , bogy minélelőbb ismét megszabadulhasson. Egyébiránt az 
egészségi állapot Francziaország valamennyi afrikai birtokiban te te 
mesül javult. —  A’ doctrinair jo u r.d e  P aris , melly évi előfizetés
diját 4 0  frankra szállitá ’s azzal a’ szabadelmü lapoknak igen sokat 
árto tt, most ismét 6 0  frankra emeli ezt jelentvén, hogy a' leszállí
to tt áron teljességgel nem adhatja ki többé. —  Jó l értesültek bizo
nyosnak állítják, miszerint Napoleon Lajosnak Schweizban további 
tartózkodását nem szándékozik ellenzeni a’ franczia kormány. —  
G enoude, a’ Gazette főtulajdonosa nov. elején tartó első egyházi 
beszédét st. Ayoul de Provins szentegyházban, közel P lessis-les- 
Tournelles nevű gyönyörű kastélyához. Genoude, mint tudva van, 
csak pár év előtt lépett egyházi rendbe. —  A’ király legközelebb 
egészen ujonan szándékozik rendezni tábornokkarát. —

Paris, nov. ló én : Kormányunkat különös sors üldözi; most 
ugyanis nagyobb zavart áraszt reá szerencsés előm enete Afrikában, 
mint ezelőtt szerencsétlensége vala eszközleni képes. ’S ezt nem
csak Constantinerul mondhatni e l , hanem egyszersmind az algieri 
kormányzóságrul. A’ Constantine megvívásában részesült katonatisz
tek mos t ,  miután előléptetést vagy rendjelt nyertek , ismét vissza
térni szándékoznak P arisba, ’s télen minden vigalmiban részesülni; 
m ert bárminő kellemes is az Afrikában tartózkodás, a’ párisi daljá
ték , tánezvigalmak ’s egyéb zajos és csöndes mulatságok mégis 
minden esetre sokkal vonzóbbak , hogyserr* olly könnyen lehelne 
tőlük m egválni.’S e’ zavart még nagyobbitja a’halál, melly Damré

mont ’s Perregaux tábornokinkat elragadván, vezér nélkül hagyá éj
szakafrikai birtokink kormányzatát. Valée tábornagy egészségi álla- 
polja miatt kivan Francziaországba visszatérni; H e n r y ,  Laniy ’s 
RulhiérfeS tábornokok pedig azért, mivel nem akarnak tovább Afri
kában maradni. Röviden, Trezel tábornokot kivéve senki sem  akar 
m aradni, kire legalább némileg lehetne illy fontos állomás parancs
nokságát b ízn i, ’s ezt is csupán szem élyes bátorsága ’s rendület
len böcsületessége ajánlja, m ert egyéb megkívántaié vezéri tulajdo
nokkal épen nem igen dicsekhetik. Bugeaud tábornokot is akarók 
főkormányzóul Constantinebe küldeni; de az hir szerint inkább sze
retné követszékét elfoglalni, vagy földjeit mivelni Francziaország- 
ban. E ’ szükségben Helarue ezredest határzá Constantinebe kül
deni a’ kormány ’s általa kéretni Valée tábornagyot: tartaná meg az 
algieri főkorm ányzást’s lépjen egyezésre vele Algier, Oran ’s Con
stantine (így nevezik most Bona tartományt) három tartomány rende
zése iránt. Rulhicrés tábornok rendelési kapand ez utóbbi tarto
mány parancsnokságának átvételére, mi végre 2 —3 ezer em berrel 
vissza kell Constanlinebe térnie, ott a’ franczia hatalmat szilárdul’s 
tartósan megalapíthatni. Ez igen nehezére fog esni ,  mivel mindig 
élt” halt a’ párisi fényes körökért, ’s a’ kormány sem  igen fog ott- 
maradtával nyern i, m ert Rulhiéres nem isméri Afrikát. Mondják; 
Delariíe ezredes küldetésének még lilkos ezélja is v an , t. i. arra 
bírni Bugeaud tábornokot, hogy Brossard tábornok gonoszságit ipar
kodjék elfödni, ’s nyilványosságtul megérzem  ; mi azonban nehezen 
fog m egtörténhetni, m ert Bugeaud szilárd elvű becsületes férfi, ’s 
illy nyilványos aljas csalárdság palástolására soha nem nyujland se 
gédkezet

Nov. 1 Bén a’ király öt gyalog sor- ’s három lovag ezred 
fölött szemlét tartván , mielőtt a’ katonák elléptelnének m el
lette , több rendjelt oszta ki köztük. —  A’ Constantine ostromá
nál vitézi halállal kimúllak özvegyei ’s árvái számára a’ király 20  
ezer frankot adott át a’ hadministernek, a’ királyné ’s Adelaide hgnő 
pedig egyenkint 5 ezret. Orleans lig ugyanazon ezélra már 10  ezer 
frankot küldött egyenesen Afrikába. —  Párisi nov. 19diki lapok 
kát nevezetes pénzügyi hírt közlenek. Első ez : a’ portugál kor
mány hivatalosan je len té , m iszerint statusadóssága decem berben’s 
jövő januárban fizetendő kam atszeleteit (Coupons) nem képes be
váltani, ’s helyettük száztul öttel kamatozó kincstári kötelezvénye
ket kíván kiadni, m iket egy év múlva szándékozik visszaváltani; 
a’ 2dik:  a’ keletindiai társaság jövő 183 8 ik  évi jun. 30ón bel
földi négygyei száztul kamatozó adósságát kifizetni határzá, úgy azon
ban,  hogy annak felét (1 ,7 6 0 ,0 0 0  font sterling), a’ kik kívánják 
3pC entes kötelezvényekkel válthatják feb Az adósság másik felét 
tartalék - pénztárából fizetendi ki a’ társaság.

Koreff .’s W olowszky már többször említett pőre Hamilton 
’s Lincoln családok ellen csakugyan lecsilapuland, mivel Koré ff, 
mint múlt számunk emlité , hivatala méltóságával meg nem egyez- 
hetőnek vélvén az alacsony em ber-életérti zsidóskodást, önkényt le- 
monda minden törvényes követelésről, W olowszky pedig Czartorys- 
ky hg közbenjárultára legközelebb hasonlag cselekvék. Pártnézet 
nélkül tekintvén át az egész do lgo t, minden esetre az angol csalá
dokat éri a’ vád te rh e , m ert ezek kíméletlen szem élyességekkel fa
kadtak ki a’ két orvos ellen, kik mind a’ m ellett folyvást m egőrzék 
a’ betegségi részleteket ’s egyéb titkokat, ’s minden szem élyessé
get az egész ügyben szorgalmasan kerüllek.

N É M E  T 0  R S Z  Á  G.
A’ németszövetségi gyűlés nov. Oki ülésében következő két 

határozatot létesite : I) A’ német szövetségben egyesült kormányok, 
a’ német szövetséghez tartozó birtokokban megjelenő tudományos 
és művészeti szülem ényekre nézve következő alaptörvényeket ren- 
deligyakorlalba vétetni, t czikk : Semmiféle tudományos szüleményt, 
hasonlag semmi művészeti munkát nem szabad, szerzőjének vagy an
nak,  kinek a’ szerző eredeti munkája fölötti jogát áltadta, m egegye
zése nélkül újra nyomatni. 2  czikk. Az első czikkben kijelölt jo g a  
a’ szerzőnek, vagy annak, kit erre  a’ szerző m eghatalm azott, a’ tö r
vényes örökösekre áltmenend, és mennyire a’ munkában a’ kiadó 
vagy nyomtató meg van nevezve , az egész szövetségi statusokban 
tíz esztendőre elismertetik ’s ótalmaztatik. Ezen tíz eszi. időszakot, 
azon munkákra ’s művészeti szüleményekre nézve, mellyek a’ szö
vetségi birtokokban a’ közelebbi húsz év alatt jelentek m eg , a’ je
len határozat napjától kell számlálni, a’ jövendőben megjelenendőkre 
nézve pedig kiadatásuk idejétől. Ha a’ munka több kötetben vagy 
szakaszban látand világot, az említett tíz évi időszak az utolsó kö
tetvagy szakasz m egjelentével fog kezdődni, föltevén azonban, hogy 
az egyes kötetek vagy szakaszok kiadatása közt, három évnél több 
nem telend el. 3ik czikk. A’ nagy és tetem es költséget kívánó mun
kák szerzőji, kiadóji vagy nyomtatóji utánnyomás elleni joga az em 
lített 1 Óévtől, mi legkisebb időszak, 2 0  évig is, mint legnagyobb 
időszakig, ki fog terjesztetni; és ha valamellyik korm ány tulajdon 
országa törvényhozása által nern hatalmazhatja m eg a’ munka tulai- 
nosát azon 20  évi jogra , a' német szövetség ülésében fognak az 
iránt értekezni a’ szövetségi tagok, föltevén hogy az illető kormány 
három évre a’ munka megjelente után a’ dolgot a’ szövetségi g y ű 
lésben javaslatba hozandja. 4eziK.k: Azon büntetésen kívül , melly 
az utánnyomás ellen törvényesen mégha táraztatott, m indeneseiben 
el fognak szedetni az utánnyomott példányok, ’s a’ művészeti mun
káknál készületek, lapok, kövek, minták slb. 5 czikk : A zelsőczikk- 
ben kijelölt utánzatok, már akár a német szövetségi birtokokban akár 
azokon kivüi készülték, sehol a’ szövetségi tartományokban nem árui-
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tathatnak. Egyébiránt azon szövetségi korm ányok, mellyeknek sta- 
tiisiban az utánnyomás nem volt eddig törvényesen megtiltva, ma
gok határozandják el : meg fogják e és meddig engedni birtokikban 
az eddig megjelentutánnyomatokáruitatását, (idikczikk: Tudósittatni 
fog a’ szövetségi gyűlés az i r ánt ,  milly rendeletek kivágatnak egyes 
szövetségi tartományokban az előadott alaptörvények létesítésükre, 
valamint arrul is: mi módon mulathatni meg egyes statusokban az 
eredeti kiadás b é lyegé t, ’s idejét a’ munka megjelenésinek. Mivel 
egyébiránt a’ szövetségi tagok nagy többsége a’ mellett nyilalkozék 
hogy az írók 's kiadóknak tíz évnél hosszabb időszak engedtessék 
tulajdoni joguk gyakorol hatására , ennélfogvást 1 8 4 2  kezdetivel, ha 
előbb nem fog szükségesnek Ítéltetni, mind azon időszak hosszabbit- 
iatásárul mind arrul értekezendnek a’ szövetség tagjai : milly befo
lyását láttatja a’ tapasztalás a’ jelenleg hozott rendeleteknek a’ tudo
mány ’s művészet virágoztálására , ’s menny re érdekesek azok a’ 
közönségnek. II) Azon kérdésről, mennyiben vegye ótalma alá a’ 
németszövetség a' drámái ‘s hangászati munkákat-szinpádraés szőnyeg
re vitel e llen , ez iránt a’ kinevezett biztosság javaslata váratik,

Ezen törvények —  mond a’ frankfurti hírlap ..— fölemelik a’ 
német tudósak lelkét , jobb jövendőt láttatnak az Íróval, nagy m ér
tékben előmozditandják a' tudományt 's művészetet. Eddig az erő- 
művésznek a’ gyámoknak csak volt valamije; a’ tudósnak, a’ phi- 
losophusnak , az írónak semmije. Az iró gazdagító a’ könyvároso- 
kat, maga pedig szegény maradt. Ezután máskép leend. Hála tehát 
a’ német szövetség felvilágosult hazaszeretetének. E ’ szerint mind
inkább létesülend a’ német ^gységrőli eszm e, mit sokan álomnak 
tartottak. Hála ’s tisztelet azon kormányférliaknak , kik gondjoAat az 
ész szüleményire kiterjesztik. .íutalmok leend a’ közönség szives kü- i 
szönete. Nagynemü ’s igazságos e’ politikai nézet ; de szükség is 
volt létesülésére. — A’ lilerariai ragadozást törleszté el a’ német 
szövetség; algieri vállatalot hajta dicsőén végre a’ szellemvi'ágban. 
Österr. Beob.

A’ carlsruhei hírlap szerint Maksz bádeni markgrót száz da
rab aranyat ajánlott a’ következő kérdés legjobb m egfejtésiért: „Mi
ben különbözik az angol mezei gazdaság a’ ném ettül; micsoda vál
tozásokon ment keresztül az angol mezei gazdaság, mióta azt Thaer 
leírta; létesittethetik e az haszonnal N ém etországban; és milly kö
rülmények k ö zö tt,’s milly változtatással?“ A ’ munka az író tulaj
dona marad, de egy év alatt tartozik azt kinyomatni, ’s a’ pályamun
kákat legfölebb 1838. sept. J-jeig a’ német gazdák gyűlése elnök
ségéhez , vagy pedig a’ badeni nagy hgi gazdasági egyesület kö
zépponti helyére Carlsruheba kell küldeni. A’ jutalmat a’ ném et gaz
dák gyűlése itélendi el. —  A’ közelebbi frankfurti vásári ul Írják, 
hogy az nem épen m egelégültökre ütött ki az adóknak. Nem em
lítvén a’ kereskedés mostani többféle akadályit, sokkal több adniva- 
lót gyűjtöttek össze a’ legközelebbi mártonnapi vásárra, mint az előb
bi éviekére. A’ vevők ellenben kisebb számban jelentek meg, mint 
egyébkor. Mindazáltal posztóban, gyapjukészitményekben ’s vászon
felékben jó vásár volt; pamut-selyem-félselyem-késziíményekben nem 
annyira. Vas-aczél-porczellán- üveg- ’s bőr árúk középszerűen keltek. 
Nyers bőr bőven volt, de nem igen vették. Níyűlbőrt csak kis men- 
m iségben adhattak el. Borjúbőr nem volt elég, ’s azt, mit találtak 
hirtelen elkapkodták. Viasz, méz sok volt, ’s majd mind elkelt. K en
der s len kevés vitetett. Gyapjú nagy mennyiségben áruitato tt, de 
nem volt élénk kelete; azonban mégis használták a’ gyárnokok az 
alkalmat jó ’s becses gyapjú-vásárlásra. —

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápoly nov. 11 kén. A’ tegnapi hírlap 19  kir. határozatot 

közöl, miknek ereje  szerint Sziczilia nápolyországi melléktartomány
nak, (provincia) nyilatkoztaik. Az első határozat a’ tulajdonképeni 
szicziliai ministerséget törleszti el; melly ezután a’ nápolyi minister- 
ségnek leend alárendelve. A’ palermói kir. m inistérség egyenes 
kapcsolatba fog tétetni a’ nápolyival. A’ szicziliai ügyek eddigi minis- 
tere más tisztségre tétetik állal. A’ 2dik határozat Campofranco 
liget szicziliai helytarlósági hivatalától elmozditja ; kinek helyét a’ 
3ik határozat sze rin t, I.aurenzana hg 0 . Onorato G aetani, eddigi 
statusminister, foglalandja el két évre , úgy azonban, hogy a’ ná
polyi minislerségtüi függend. A’ 4ik rendelet szerint titkostanácso- 
sak fognak kineveztetni , kik ha a’ szicziliai gén. helytartó nápolyi 
születésű lesz, szicziliaiakbul, ha pedig a’ szicziliai gén. helytartó szi
cziliai származású leend, nápolyiakbul választatnak.

Máltában teljesen megszűnvén a’ görcsm irigy, újra kezd 
éledni a’ kereskedés.

A M E R I K A.
Á’ szövetséges statusok gyűlése elfogadá azon törvényja

vaslatot, mi által m egengedtetik 10  millió dollárnyi kincstárlevelek 
kibocsáltatása. E ’ levelek azonban 50  dollárnyinál kisebb becsűek 
nem lehetnek, ’s egy év múlva a’ kincstárnál viszont bevállalhatnak. 
A tőlük járó kamatot a’ statustitoknok fogja ugyan szorosan elhatá
rozni, de az hat pcentnél több nem lehet.

Lgy látszik a’ mexicoiakat nem hagyta még el egészen a’ 
remény Texast birtokjükhöz kap csolhatni. Az éjszakanierikai kor
mánynak hivatalosan jelenteték, hogy Galveston és Blazos texasi ki
kötők mexicoi hajóktul körülvetetvék. Labranche ű r ,  mint a’ szö 
vetséges statusok Texas részire nevezett ügyvivője sept. 21 kén 
utazott el Dj-Orleansbul rendeltési helyére. -— IJj OrleansbÓl ír

ják oc*- Í9 rü l,  hogy Bayou-Bapideben Alexandriahoz közel oct. 
j ' k e  éjszakáján, szelesen elágzott néger összeesküvés vala kiülen

dő , mit szerencsére egy összeesküdt társ urának még fölfedezett. 
M integy » 0  negert fogtak el, 9 a’ főrészesek közül Alexandriaban 
(Louisiana) felakasztaték, 3at szabadon bocsátottak, ’s még mintegy 
4 0  várja tömlöczben elitéltetésit. Katonák küldettek tüstint a’lázongd 
kerületbe , ’s a’ negerek újra engedelmeskednek.

E  L E G Y H I B.
Londoni tudósítás szerint a’ keletindiai társaság néhány nap 

előtt nagy mennyiségű baktriai régiségekre tőn szert, mellyek kö
zött különféle mintegy 3 5 0 0  darab arany ezüst ’s rézpénzek is ta
lálkoznak azon görög és indiai scytha hatalmasságoknak, mellyek 
azon idő óta, midőn nagy Sándor Baktrát ép itte té , az ozmánok ál
tali elfoglaltatásukig azon tartományoknak, Baktrianában és Kelső- 
indiában uralkodtak. Nevezetes úton jutott a’ kelelindiai társaság az 
említett régiségekhez. A’ bombayi elnökség szolgálatában volt u- 
gyanis bizonyos Masson nevű közpattantyus, ki megszökvén bolyon
gott ide ’s tova Afghanistanban. Látván, milly kedvesen veszik a’ 
franozia főhaditisztek az afghanistani emlékek körül találtatott régi 
pénzeket, fő foglalkozásává tévé a’ régiségek kurkászatát ’s össze
gyűjtését. Régi rézpénzek Baktra és Barnian vidékein olly közön
ségesek , hogy azokat a’ rézművesek megolvasztják ’s különféle 
eszközökre használják. Masson lassanként 4 0  ezer darabot gyüjte 
össze, mellyeket valamint egyéb összeszedett régiségeket a’ Cal
cuttái kormányzónak szándékozott, miért az őt katonai szolgálatéiul 
fölszabaditotta ’s ügyvivőjének nevezé ki Cabulban. .Még csak kis 
idő előtt is nagy ritkaságnak tartották az ahoz értők az indiai- 
scytha pénzeket; de a’ Calcuttái ázsiai társaság, a’ Y'entura tábor- 
*ok gyűjteménye, melly jelenleg a’ párisi könyviárban tartatik, kü
lönösen pedig miket Masson gyüjtögete, uj ’s egészen váratlan for
rását nyitották fel a’ i égi pénzeknek , mellvek a’ baktriai tartomá
nyok történetire különösen a’ 2dik századtól a 7dik g uj fényt de- 
ritendnek. Noha némellyek kelletéiéi nagyobb fontosságot tulajdo
nítottak a’ régi pénzeknek, annyi csakugyan igaz, hogy kivált nagy 
mennyiségben találtatván tanuságos nyomait tüntetik azok föl külö
nösen olly idők ’s népek történeteinek, mellyeket törlénettan nap
fényre nememelhete. —  Az afrikai franczia birtokokban nem lassú lép
tekkel halad a’miveltség. xYlgierban, Oranban és Ilonában 32  iskola, ’s 
1 104 tanuló van; az utóbbiak száma I 832 óta 931 gyei szaporodott- 
Legnevezetesb a’bonai iskola, hol fölserdültkőmüvesekfranczia nyelv
re, írásra ’sszámitásra tani tatnak. —  Parisban Alibertelőbbi első ren 
des udvari orvosa a’ királynak, nov. 4 kén 7 0  éves korában kimúlt.
—  Frunkfurti levél szerint a’ németszövetség véget vetett ez évi ren
des gyűlésinek, csupán egyszer fognak még a’ követ urak összeül
ni a’jegyzőköny aláíratása végett. A’ csendőrségi rendelet iránti 
tanácskozás ugylálszik nem változtatand semmit a’jelen  állapoton, fen- 
maradván azon tekintetben az előbbi viszonyok a’ városi tanács és 
szövetségi követek között. —■ Bizonyos utazó nagyon alkalmasnak 
írja Krímet szőlőterm ésre, melly ben ha t i. czélszerű bánásmód pá
rosulna az áldott földdel, hires bort szűrnének.

A’ szibériai nagy hidegetm egitélhetni abbul , h o g y o tta ’ föld 
bizonyos m élységre nyáron is fagyva marad. Gmelin beszéli, miké
pen egy irkuezki lakos a’ múlt század elején kutat akart ásatni, de 
a’ munkát félben kellehagynia, mivel 9 0  lábnyi m élységre is fagyos 
volt a’ föld. Ugyancsak Irkuczkhoz közel kutásáshoz fogtak 1^3t>ban, 
’s még azon évben 7 8  lábnyi m élységre haladtak, 1831 ben pedig 
9 0  lábnyira ásták , de a’ föld mindegyre fagyosnak találtaték. Neve
zetes körülmény azonban , hogy a’ hévmérő, melly kevés lábnyira 
a* földfelület alatt —  (i° R mutatott, a’ 9 0  lábnvi mélység fenekén
—  1 ° R em elkedett; mi valamint egy részről reményt nyújt a’ kut- 
ásás sükérülhelése iránt, úgy más részrül némelly természetvizsgá- 
lók vélem ényét, mi szerint nem létezne nagy hőség a’ föld keblé
ben, megczáfolni látszik. —  Párisi levelek szerint Oelgiumban m u
latott közelebb Gérard tábornok, ’s nem akart visszatérni Franczia- 
országba , míg az antverpi erősséget meg nem nézi. Elm egy tehát 
a’ várkapuhoz, ’s kéri bebocsáttatását; de figyelm eztetik, hogy a’ 
kormánytul nincs arra engedelem adva. „Igen de én Gérard tábornok 
vagyok, mond a’ hős vezér— én segítem bevenni a’ várat.“ „Ha ma
ga a’ k rály volna is O n— felel a’ haditiszt —  még sem bocsáthat
nám be a’ hadininisterség engedelme nélkül ‘. Egy tisztviselő, ki hal
lá e ’ szóváltást, azt súgja erre  a' tábornoknak ; „ Tessék egypár óráig 
sétálgatni, én kieszközlöm a’ bebocsáltatást.“ A ’ tábornok rá áll. A’ 
tisztviselő rögtön röpül Brüsselbe, ’s nem tölt el két óra, visszarö
pül a’ vasúton azon parancscsal , hogy a’ tábornokot nem csak be 
kell bocsátni a’ várba, hanem össze kell 5 0 0  katonát gyűjteni* a’ 
tábornok katonai m egtiszteltetése végett. A’ parancs végrehajtatok, 
’s a’ belga katonák lelkesülve fogadák a’ tábornokát. •— .Szent lJé- 
tervári tudósítás szerint az idei aratás különösen llusszia belrészei- 
ben nem felelt meg a’ nagy várakozásnak. Kender azonban igen bő- 
venterm ett. —  Ama’ nemes szivű franczia orvos Ihilard folyóiratot 
szándékozik kiadni a’ dögmirigyről Konstantinápolyban.

Cantonbul (China) írják , hogy olt mart. I Okén tartato tt a ’ 
hasznos iainéreleket terjesztő társaság ez évi gyűlése. Czélja e’ tá r
saságnak mi vélni a’ dunaiak elméjit különféle folyóiratok közre bo- 
csáltatása állal.
G A B O N A Á R :  dec. iső jén  T iszta  búza 70 2 /3  — 6*2 2 ^3  — 56 2Í3- Kétszeres 48 

Rozs 3S 2 / 3  — 36 — 33 1/ 3-  Árpa 29 i / 9  —  26 2 /3  — 24- Zab 20 — t>) 
1/3 — J8- Köles <J0 — 86 2/ 3-  Kukorica» 32 — 30 — 26 2 /3 -

P É N Z  K E L E T :  Bocs nov. 2Skán 5 pCtes stat. köt. 105 1 /' 16 ; 3 pCtes 77 4 /4  
bécsi , 2 1 / 3  pCtes bankóköt. 66 5 /3 -

I> U N A VI Z Á L L A S nov. 30kán : 7' 6" O'" dec. Íjén: 7 ' 4« jpo oáán : 7 ' 0" tí/W-
L O T T O  nov. 29kón 9. 35. 36- 67- «5-
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fogadni a’ számtalan, csapatonként falai közé tóduló buzgó nézőket- 
— Pesti nemzeti színházunk föntartását elősegitni kívánó buzgalom- 
bal t. Zemplény megye KK ’s Ilii tíz részvényt vádoltak el t. Pest 
megye fölszólitására, ’s a’ kifizetendő mennyiség bészedését a’ járás* 
beli tisztségekre bizák. — Szécs - Keresztúr falu (Zemplény m egyé
ben) határin hiteles tudósítás szerint dúsan fizetendő kőszénbányá
kat födöztek föl. — Eszterházy Pál hg e’napokban szándékozik P écs
ből követségi helyére indulni Londonba. — Esztergámban now 14-’s 
lóén éjjel 11 óra tájban erős vörösség vala látható az égen , mit 
előbb sokan távul égésnek tartottak ; utóbb azonban éjszaki fénynek 
ismértek. Lgyanazl láttak több helyen is országszerte.

A’ ni. t. t á r s a s á g ,  nov. 28. tartatott kis gyűlésébennémelly 
belső dolgain kivűl: 1. kihallgatván az illető bírálok’ előadásit, 1 neve
lési ’s egy drámái munkát nyomtatástól elmozdított; az elsóbbík jel
szava : „Tanítsdjól a’ gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor 
megvénhedik is , el nem távozik attól.“ II. A’ Tudománytár’ számára 
beküldött egy törvénytudományi értekezés vizsgálat alá bocsáttatott; 
Podhradczky József L tagé pedig „káldy Györgyről mint egyházi 
szónokról“ Szilasy János r. tag’ ajánlatára abba felvétetett. 111. Sár- 
váry Pál I. t. a’ rnathem. műszótárhoz pótlékokat küldött. — A’ társa
ság’ gyűjteményei következő ajándékkokkal növekedek: A’ könyv
tár’ számára: 1.) Magda Pál 1. tagtól: a) a’ mezei gazdaság’ philo- 
sophiájának szabásai szerint okoskodó gazda, S. Patakon 1833. b) Az 
embernek eredeti formájáról programúi, Pesten 1837. c) J)e schola, 
quae genio saeculi obsequitur, splendidissimi, quae eum em-udat, 
optima, programma^, Pest, 1830. d) Meisznische Land- und Berg- 
chronika, Dresden 1590. — 2) Pintér Mihálytól: Órömdal a’ Pesten 
épültm.színház’ megnyitása’alkalmával, Pe*t, 1837.— 3) Gasparieh Kilit- 
tő!: krakóí házi ésírni való kalendárium. Pozsonyban, 1729, 1731,1732, 
1733.— i) Puky Jánostól: Károli Gáspár’ bibliája. Visol, 1590—5.) Szálé 
Lajostól: Selectiora adagia latino-hungarica , studio Petri Kis A iczay. 
Bártfán. I7i3. -—■ 6) Thassy Mihálytól: lugdünumi diák biblia, 15 5» — 
A’ kézirattár’ számára, Király Antaltól: első Leopoldnak 1695benkült 
eredeti leirása Csongrád v ármegye’ rendéihez a’ főre tok’ beváltása 
ügyében. — A’ pénzgyüjtemény’ számára: l) Egyed Antal I. tagtól, 
3 darab íómai pénz. 2) Szálé Lajostól 10 ezüst ’s 17 részpénz 3) 
Prikkel Lajostól, 3 darab ezüst pénz.

A’ pestbudai hangász - egyesület lső  műelóadása e ’ folyó2dik 
hangászati évben dec. 25kén (Karácson napján) estve 6 lírakor lesz 
Pesten a’ k. városi nagy redout - teremben , melly alkalommal 1) 
Mo z a r t  G-m oll symphoniája 2) B e e t h o v e n  oratóriuma „Krisz
tus az olajfák hegyén“ 3) H a y d n  kardala ,,a’ vihar“ adatik elő. V 
nagy tanácsnak f. e. dec. 3kán tartatott üléséből B ó t h k r e p f  Gá
bor titoknok.

Cselko István magyar nyelvtanitó a’ pozsonyi akadémián , 
f. é. nov. 3öán délelőtti lO r órakor élte 6öik évében elhunyt.

S P A N Y O  L 0  I I S  Z A G.
Azon cortes határzatot, melly a’ baskí tartományokat minden 

ős idők óta használt szabadilékaiktól megfosztja, már életbe kezdik 
léptetni a’ királyné sergeitül elfoglalva tartott helyeken. A csemp- 
őrség (Douanen) behozata Bidassoa balpartján ellenállás nélkül ment 
véghez, mert szükség esetére elég katonaság volt je len , mellyel 
a’ fegyverrel elfoglalt tartományban minden hosszas gondolkozás 
nélkül élhettek volna a’ végrehajtó hatóságok. De San Sebastian 
’s Bilbaoban, hol a’ lakosak annyit áldozának föl az alkotmányos ügy
nek , igen fájdalmas hatást szüle a’ csempőrök megérkezte. Bilbao- 
ban ez uj tisztviselők megjelenté alkalmasint kedvetlen események
re szolgáland alkalmai, mert ők a’ csempezés megszüntetésit leg- 
veszélyesb csapásnak tekintik, mi kereskedésökel érheti. —  A’ bar
celonai választáskor elfogott rendzavarokat Cuba szigetre viteti bün
tetésül a’ kormány.— A ’ Gacetade Madrid nov. I 1 iki száma ren
deletét közli a’ királynénak, mellyben a’ f. évi költségek födözésire 
okozott corteshatárzatot a’ Cuba ’s Puertorico szigeti zárdák vagyo
nának eladatása ’s rendkívüli hadiadóbul bejövendő mennyiség iránt 
minden pontjában megerősíti. ——

Madridi lapok nov. 14rül hireket köziének a’ cortes előmun
kálati ülésirül. A’ tanács nov. lilán délután i  óra tájban nyitá meg 
ülését, mellyen 4 6  tanácsos vala jelen. A’ ministerelnök fülolvasá 
a’ királyné állal nevezett uj tanácsosak névsorát, ’s Castrotorreno 
hg mint legidősb tanácsos foglalá el az elnökszéket* mit azonnal 
biztosság-nevezés követe a’ tanácsosak megbízó leveleik megvizs- 
gáltatására. —  A’ követkamrában 8 6  követ volt jelen, ’s Zumalacar- 
reguy, mint legidősb követ ideiglen átvevé az elnökséget, ezután 
vizsgáló biztosságok válosztattak, valamint a’ tanácsban, ’s a’ gyű
lés eloszlott. —  íVlásnap néhány tartomány megbízó - levelei kielé
gítőknek nyilványittatván, helybenhagyatlak.

A’ kormányzó királyné egy újabb határzata rendeli, bogy 
a’ haza gyermekeivé fogadja azon hősök családit, kik 18í22 óla a’ 
szabadságéi t csatamezőn vesziték éltüket. A’ kormány hivatallal ru■ 
házandja föl azokat, kik észtehetségikkel használhatnak hazájuknak; 
a’ többi pedig nyugdíjt kapand a’ corlestül. A ’ volt sz. Ferencz szer
zetbeliek sz, egyházát nemzeti Panlheonná szándék alakítni, azo

m  a G Y  A II és E H D É L Y 0  R S Z Á G.
0 cs. kir. ap. fölsége fens, nagybátyját, János cs. kir. fhget 

Ottó görögök királya a’ Megváltó - rend nagykeresztjével tiszteié 
meg. Egyébiránt utazásihoz pótlékul még említendőnek véljük, hogy 
az adriai tengeren visszatértekor ismét vihar veszélyezteté a’ fens, 
utazót. —

S z  eh  en. Nov. 18kán tartott országos ülésben a’ sar
kalatos hivatalokra lett k. kinevezés iránt, valamint az újabb válasz
tások felől készített felirat megigazittatván, nov. 20án tisztábairva 
felolvastatolt, bépecsételtetett, ’s í i  fölsége eleibe felküldés végett 
a’ kir. biztos főhgnek, országos követség által ünnepélyesen kézbe 
szolgáltatott. —  Nov. 22ki országos ülésben pedig ő fels. k. leira
ta következéséül a’ hódolati törvényczikk felől tanácskozván a’ Ilii* 
dek, nov. 23kán tanácskozásukat bevégzék’s meghatározák, hogy 
e’ törvényczikk az !7í)2ki forma szerint készíttessék ’s küldessék 
fel ő felségének megerősítés végett. Érd. Hirad.

Dé v a .  Xs. Hunyad vgye volt egyik főbírája Má k r a  Antal 
úr, agygyuladásból következett ehnezavarodtában nov. 1 3kán reg
gel önélelén'ek borzasztólág véget vetett, kesergő özvegyén kívül 
3 neveletlen árvát hagyván. Továbbá K o l o z s v á r o t t  nov. iáikén 
egy külvárosi becsületes uj házaspár, a’ város végén levő agyag
veremből kevés agyagot kívánván vágni, a’ berohanó agyagföld mind 
kettőjüket oda temeté. A’ városból hamar érkezett ugyan segede
lem , de mind ketten halva ásattak ki. Ugyanez nap a’ boros hor
dókat pinczébe leeresztő korcsolyások ittasok igt-m lévén, egy teli bo
ros hordót elszalasztottak, mi a’ hordó előtt álló egyik korcsolyást 
azonnal m egölte, egy mást pedig inegnyomorékitott. Az illy veszé
lyes példák gondos vigyázásra serkenthetnek. Érd. Hirad.

M. A á s á r h e I y . Negyed század óta többféle művész szaporo
dása hazánkban nemzeti fejlődésünk haladásának mutatója: ’s mivel 
mostoha időjárásban is megtermettek azok, bizonyság, hogy a’Pericles 
Alhenaeje kies ege alatt, melly a’ virágzó mezőn zsibongó méhek 
módjára mindent mozgásba hozott, erdőket ’s csermelyeket is meg- 
lelkesitve , a’ magyar is \ alakúra a’ scythiai vad tőkébe oltott görög 
ággal, nem utolsó helyet foglalna el az európai rniveltség kertében; ’s 
nem sokára a’ Kárpátokra ’s Dacia halmaira szállitandjá a’ múzsákat a’ ma
gyar Apolló (Széchenyi), ha több követőji lennének. ’S bár az a’ fő, szív  és 
zseb földi háromsága olly teljességben ritkaság, vannak még is, kiket 
tisztelet és szeretet belső napfényen kísér az öröklétre viradó éjbe 
•—• ’s a' kimívelődés haladtával többen lesznek, kik azzal, a’ mit egy  
kártyára tennének, egy talentumot emelnek ki, vagy egy nyomorú
ságban levő jámbor háznép könnyeit saját gyemántaikká változtatják;
’s a’ sok vesztegetésnek bár egy részével egy sinyleteg intézetei ál
lítván lábra, arany bányát nyitnak a’ hazának; vagy azért gyüjtnek, 
hogy mint a’ tenger, a’ forrásokat ’s folyókat táplálják. E’néhánysor- 
ra egy m. vásárhelyi új művész támadta nyújtott alkalmat: r. tab. kan- 
czellisla Haj ka  Péter úr, vele született müvvszi talentumát gyermek
ségétől fogva nemcsak kitünteté , hanem szünetlen munkával is fej
tegetvén, ’s a’ mathesisi, physikai, ch*-miai leczkék hallgatásiban szer
zett ismeretekkel párosítva, mai napig is mindenikben haladva, any- 
nyira ment, hogy nemcsak minden hangszeri, hanem majd mindenféle 
mesterművei, pontosan ’s jó ízléssel meg tud készitni, úgy hogy 
(mind emellett józan életű leven) midőn e ’készsége tökéletesítésére 
Becsbe szándékozik, ha isten a’ szerencsés kezdetnek kívánt véget 
ad , hazánk egy ritka mechanicust várhat belőle. E’ czélja elérésire 
igen szép és jó gitárokat is készite, mellyek közül némellyek véget- 
len srófos kulcsnak, millyeket igen csinosan (aliglátszólag) hegedű
re is fel tud illesztni. A7an nála szép kézimalom - mintája ’s több egyéb. 
Munkássági állhatatosságának próbája egy billiard-pálcza, mellyetkét 
ezer különféle apró, úgy szólván búzaszemnyi fadarabocskábul úgy 
rakott mozaik módra össze, hogy a’ sok különböző, egy erős ’s az 
idő változásitól majd független egész. Honfiaink ezennel felszólittatnak, 
hogy a’ hol hazánkban e’ szép reményekkel biztató hazánkfia meg
fordul, őt szép czéljában előmozdítani méltóztassanak! Érd. Híradó.

K e c s k e m é t .  Nov. 28án jeles ünnepe volt a’ kecskeméti 
ref. anya iskolának. Ma iktatta t. i. be a’ dunáninneni helv. vallásit 
egyházi kerület világi ’s egyházi elnökei megegyeztükből a’ helybeli 
egyházi ’s iskolai elöljáróság’ és tanúló ifjúság’ jelenlétében ünnepé
lyes szertartással, kerületi főjegyző Polgár Mihály úr a’ néhai ked
ves emlékezetű Báthori István úr korán történt elhunyta által meg
ürült theologiai oklatószékbe Karika János urat, a’ hazai ’s külor
szág! főiskolák’ szép reménnyel biztató neveltjét. Aía nyittatott meg 
az iskola tágas oratóriuma is, elkészülvén benne a’ díszes szószék olly 
czélbul, hogy abban illető tanítói felügyelés alatt a’ papi szónoklat
ban (ékesszólásban) gyakoroltassák vasárnaponként a’ lel-i-pászlor- 
ságra készülő ifjúság. Áldás a’ szép kezdetre !

K ü l ö n f é l e :  Múlt hó 26án három százados rendalapitási 
ünnepüket üllék Pozsonyban sz. Orsolya szüzei, Angela Mericzia tisz
teletére, ki ezelőtt három századdal alapitá bizonyos rendszabályok
kal az említett szüzrendet, ’s kit 1807ben VII Pins pápa ő szentsé
ge szentek sorába iktatott. Ez ünnepet valamennyi magyarországi 
Orsolya - zárda ugyané’ napon üllé; legdiszesb pompával azonban Po
zsonyban , hol a’ rend tágas sz-egyháza nem vala képes magába
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holttestei számára, kiket legalább 50  évvel holtuk után e’ kitünte
tésre méltóién »k ilélend a’ cortes. —  Valdiviejo inarq. legközelebb 
átnvujtá a’ kormányzó királynénak a’ Spanyolország’s Mexico közti 
béke tikul ’s barátságos egyezést, mi az országra nézve némi hasz
not á -asztam!.

\ arbonnei telegraíi sürgöny szerint a’ lázadók nov. 9ikén 
C abrera vezérlete alatt, meghallván Oraa közelgését, Valencia vi
dékét sietve elhagyák. Oraa m egjelentékor a’ Huertában Cabrera 
valamennyi rabló-csoportostul már VIurviedron át elillant,’s hét zsák
mánnyal rakott szekérrel Cantavieja felé iramlott olly gyorsan, hogy 
nov. t Óén mar minden üldöztetési veszélyen túl volt. Catalonia part- 
vidékin nov. I 3án ismét kegyetlen pusztításokat vittek véghez a’ car- 
losiak. — \ ’ trónkövetelő nov. 8 án még Amurrio helységben tar
tózkodók Bilbao ’s Ordunna közt. Tisztei egy részének elbocsáttatá- 
sával ’s megváltoztatásával igen sokat ártott magának Carlos, mit 
még öregbit azon körülmény is, hogy Madrid ellen indultakor igen 
fényes ígéretekkel buzditgatá őket, miknek teljesitéserül most sem 
mit sem akar hallani. Valamennyi zászlóalj igen sajnos helyzetben 
van, némellyik száma felére, másoké pedig harmadára olvadt; ebbül 
könnyen Ítélhetni: mennyi hitelt adhatni azon lapoknak, mik a’ trón - 
követelőt mármár ismét indulandónak mondják a’ főváras ellen. Hu
zamos ideig pihentetheti még Carlos s e rg e it, mielőtt komolyabb 
vállolalra vezérelhetné. Egyébiránt most személyesen viszi a’ főpa
rancsnokságot a’ trónkövetelő, mig tábornokival ismét békét nem 
kö t, a’ tábornokkar vezérletét pedig Morenora bizá.

A avarral határszélekről nov. 18ról a’ Sentinelle des Pyré- 
nées ezt Írja: „V ila rea l, Zariateguy ’s Gátőrre Simon tábornoko
kat a’ hadi törvényszék egy ítélete, melly azonban még valósulást 
vár, megfosztá parancsnoki hivataloktól. Nov. 1 Óén Garcia tábor
nok nyolcz napi engedelmet adott hazájokba távozhatásra a’ navarrai 
zászlóaljaknak. Az estellai carlosi junta tíastan völgybe helyzé át 
üléshelyét. Uranga, carlospárli parancsnok, nov. 12én Guetariához 
közelítvén, néhány bombát vetett ez erősségbe; mik azonban igen 
csekély kárt okozának, ’s az őrség vitézül visszaveré a’ lázadókat, 
kik holtakban és sebesültekben í 0 0  embernél többet vesztének. Bo- 
beda inarq., kit a’ trónkövetelő ideigleni hadministerré neveze, nem 
fogadá el e’ lárczát, ’s Guergue kineveztetése is még további való
sulást vár. Buerens tábornok e’ napokban egy század könnyülova s- 
sal Vitoriába érkezék; de csakhamar ismét elhagyni Ion kényte
len e’ varast, mivel parancsot kapott Esparteroval Navarraban egye
sülésre. Pennaeerradat legközelebb elhagyá a’ carlosi őrség. —• Mad
rid ismét nyugtalanság színhelye készül lenni; nov. 1 Óén ugyan
is las Cirosas ulczában egy férfit fogott el a’ rendőrség, ’s ez hír 
szerint ama’ nevezetes Batanncro kanonok, ki 1822ben ’s 1 823- 
ban mint hatalmas pártvezér, még inkább pedig 183öik i Castiliá- 
ba rontása által annyira elhíresült. Ezen elfogatás nagy fontosságú 
felfödözésekre szolgálhat alkalmul, mivel e’ férti minden esetre  car
losi kém, ’s mint ollyan az agyonlövetést semmi ese tre  nem ke- 
rülendheti el. Egy Padre Eterno nevet viselő carlosi csapatve
zér Colmenar - Yiejot, öt leguanyira a’ fővárastul, elfoglaló. —  Olo- 
zaga azon beszéde, mellyel a’ cortesben Fontán követet kigúnyo- 
lá, ki az almadeni kényesőbányákruli vitában mondá, miszerint rósz 
következményűnek tartja hasznaitól megfosztatását a’ hatalmas Koth- 
schild háznak, melly nagy befolyásával könnyen árthat a’ spanyol hi
telnek , igen élénk tetszést nyert országszerte; főleg pedig e’ sza
vai nyerték meg a’ közvélemény tapsát: „Kívánom, hogy a’ spa
nyol nem zet ezentúl is ellensége legyen a’ szerzetesi kény uraság
nak, hogy olly szilárd ’s erős kormánnyal bírjunk, melly minden 
kicsapongást féken tudjon tartan i, ’s hogy cortesünk köztiszteletet 
küzdjön ki ’s biztosítson magának; ezek azok, miket én kivánok, 
’s ha e’ kivánatim teljesülendnek, akkor ugyanazon kereskedőhá- 
z,ak, mellyek most megvetéssel tekintnek ránk, önkényleg jövendiiek 
hozzánk ’s kinálandnak meg pénzükkel egy olly nem zetet, melly 
jól kormányoztatván, tudni fogja, mivel, vagy honnan kell adósságit 
visszafizetnie.“ —  Most ellenben, ha valaki pénzt kölcsönöz 8 pa- 
nyolországnak, vigasztalja magát bátran azon angol hajókapitánnyal, 
kihez irlandi szakácsa, miután egy ezüst edényt tengerbe ejtett, e’ 
szókat intézé : „Pray, 8 ir, is any thing lost, when you know, w he
re  it is? (kérem uram, elveszettnek mondhatni é a z t,  minek hollé
tét tudjuk?) -—• Mig a’ polgárháború szakadatlanul ostorozza a’ 
szegény spanyol földet,, ez utóbbinak keble anyáskodólag gondolko
zik magzatiról ; néhány nap előtt ugyanis déli Spanyolországban vé
letlenül igen dús kőszénbányára bukkantak, melly czélszerü müveí- 
telés mellett szép jövedelem - águl szolgáland. —  Oraa tábornok 
nov. 1 5én \ aleneiába érkezék, sergeit pedig Murviedroban hagyá, 
Cabrera Cliel felé futott csapatival, olly gyorsan, hogy az alkotmá
nyosak bajosan erhetendnek nyomába. —  A’ barcelonai nem zetőr
ség már m egujiltaték, ’s a’ választási zavarokban részesült nem zet
őrök szigorun bűnhődtek féktelenkedésökért; M eer b. pedig két
ezer önkénytest parancsolt kiállíttatni Barcelonában, ’s Cataloniában 
minden nőtlen ’s özvegy gyerm ektelen férfit 17— 4 0  év közt mint 
ujonczot ezredekbe soroztaim. —  Tristany 3 ezer lázadóval Puy- 
cerdat készül megtáinodni. Malagában nov. lO én Palarea tábornok 
kiütött nyugtalanságok következtében oslromállapotunak nyilatkoz
taié az említett varast ’s a’ kormányzót nyolcz kolompossal Cai‘- 
thagenába küldé, hol szigorú iléieL várakozik rájuk.

A harczmezőrül érkezett nov. 2 lik i telegraíi sürgönyök 
sze rin t, említett hó 20án Urbislondo Puycerdanál egyesülvén Tris- 
tanyval, a’ carlosiak rövid puskázal után két falonküli házat fölgyuj*

toltak; Espartero pedig, Pamplonában hadi törvényszék ítélete követ 
keztébeo Geon Iriartet, Tiradous ezredest, a’ parancsnokot, ’s hét 
altisztet agyonlövete, a’ többi tisztet pedig két hónapi fogságra kül
dé Ceutába, ’s maga sergestül V7alcarlos felé szándékozik nyomulni, 
hol könnyen kardélre kerülhet a’ dolog, mert Garcia ’s Coni tábor
nokok 15 zászlóaljai készülnek azon vidéken útját állani.

A NT G G I A.
A’ királyné nov. 1 6 án Terceira liget ’s hgnőt magányos ki

hallgatásban részesité. — A’ ministeri lapok igen örvendnek, hogy 
Abercrombie urat nem csak ellenzés nélkül, hanem általányos eg y 
hangú jóváhagyással válosztá meg ismét elnökül az alsóház. A’ JVT. 
Chronicle azt rendkívüli diadalul tulajdonítja pártjának, melly m ost 
birtokában lévén a’ statuskorm ánynak, tetszése szerint nevezhete 
házelnököt,’s minden ellenzés nélkül; mig a’ toryk 1 8 3 5 b en , midőn 
ők ölének polczon, nem valának képesek hasonlót eszközleni, A’ M. 
Post ellenben v é li, m iszerint a’ toryk könnyen meggátolhatják vala 
Abercrom bie isméti m egválosztatását, ha ezt egyébiránt cselekedni 
akarják ; de It. Peel igen szép elvekből minden személyes ellen
zésről lemonda. Ugyan 11. Peel fáradozásinak tulajdonítja a’ minis
teri Courier is , hogy a’ toryk előbbi a’ Timesban nyilványitott szán- 
dékjok ellenére minden ellenzésről lemondva , egészen P ee l bölcs 
vezérletére bizák m agukat; —• alkalmasint ezért siete tehát olly 
igen vissza hazájába ez utóbbi, m ert fé lt, hogy meggondolatlan 
pártja ellenzésre börzönkedik ’s kudarczot vall. A’ Courier eg y szers
mind élénkül magasztalja a’ re fo rm ereket, kik, mint mondja, elég 
nagy számmal jelentek m eg a’ választási napon az alsóházban, no
ha már három nappal azelőtt hire szárnyalt, hogy a’ toryk nem m e
részek ellenzést támosztani az elnökválosztás iránt. Az említett lap 
ezt az egész jövő ülésre nézve jó következm ényűnek tekinti, ’s 
reményű a’ válaszfölirásrul vitázatkor is elegendő számban m egje
lenésüket , hogy a’ toryk gáncsoskodásinak hathatósan vethessenek 
szükséges gátot.

Nov. 18án Covent-Garden színházat látogatá meg a’ király
né , hol szinte minden korláton tulcsapongó lelkesülettel fogadtaték. 
A ’ kirláyné vidámon kaczagott, midőn a’ tolongásban izzadó vaskos 
gentlem anek rimánykodva kiáltozának a’ színpadra: „Igazgató! sok 
az em ber! ki velők!“ A’ kir. páholy mellettiekben gyönyörű lyány- 
koszorú diszlett, mind a’ királyné udv. hölgyei. —  Kabineti tanács kö
vetkeztében , Goode kapitányt, ki nem rég a’ st. jamesi parkban 
ő fölségét megtámodá, nem a’ w estm in steri, hanem a’ királyné tö r
vényszéke előtt itélék e l, ’s mivel m éga’ vallatás alatt s nyilványos 
jeleit adá az őrültségnek, mit orvosak is bizonyítónak többszöri vizs
gálat után , az esküitek kimondák rövid tanácskozásukat végezvén, 
e’ szót „észbeteg  ,“ ’s Goode, bár mint fenyegetőzék is kir. boszú- 
ja dühével, a’ chatami észbetegek kórházába viteték. —  O’Connell- 
M organ (O’Connell idősb fia) lemondani szándékozik a’ mealhi követ- 
helyrül ’s magas statushivatalt vállalni. —  A’ glasgowi egyetem  lord- 
rectorává ismét R. Peel válosztaték ; de ellenzéssel. O’Connell 
ki volt e’ hivatalra jelölve. —  Pozzo di Borgo gr. orosz követ Lon
donba érkezvén, azonnal hosszas beszélgetést tartott M elbourne 
lorddal. —

Nov. 1 9 én a ’ királyné szokott ünnepi szertartással megnyitá 
a’ parliamentet. A’ Buckingham-palota ’s lordok háza körül számtalan 
sokaság várakozék a ’ királynéra, ’s kendőzetlen öröm kifakadásival 
fogadá a’ kólóra tájban azon renddel érkező fiatal fejdelemnél , mely- 
lyel az a’ guildhalli lakom ára kocsizott. Midőn az álgyurobaj Buckin
gham palotábul elindultát jelenté, már annyira tömve volt főleg peer- 
nőkkel ’s egyéb fehér köntösű tollas fejű hölgyekkel a’ ház, hogy 
az idegen követek nem is igen kaphattak helyet. Kent hgnő, S u s
sex hg ’s egyéb kir. családtagok előre haladván a’ lordok hízóban, 
trombita-hars közt m egjelent a’ királyné heroldokkal ’s fő status
tisztviselőkkel , habselyem fehér ruhában , balvállán térdszalagrend- 
d e l ’s gyémántdísszel fején, nyakán ’s füleiben. Trónra lépvén, vál- 
lairatevék a’ vörös bársony palástot. Ezután leült ’s hasonlót cse
lekvésre szólitá föl a’ lordokat. Ez m egtörténvén, a’ fekete botu 
bévezetó az alsóházba távozók, ’s néhány pillanat múlva az elnök 
számos alsóházi taggal m egjelent, kik olly tüzesen tolongtak a’ 
sorom pókhoz, hogy sokan, főleg a’ vaskos pudding-lestüek, föl-föl- 
kiállani lőnek kénytelenek. Csönd bekövetkezte után az elnök szo
kás szerint üdvözló a’ királynét, ’s ez következő, hangosan ‘s értbe-, 
tőleg szavalt, trónbeszédet tartott: „ M ylordok’s uraim ! Jónak vél
tem Önöket az előbbi parliament-eloszlatás utón legrövidebb illő h •- 
táridő múlva, országos ügyek elintézésire összelőni. Nagy örömmel 
vevém valamennyi külföldi hatalmasságtól jóakaró érzelmeik ’s leg
komolyabb kivánatik határzott biztosításit baráti összeköttetésüknek 
velem folytonos föntartása iránt, ’s örvendek azon kilátásnak, mi
szerint hatalmamban leend alattvalóim érdekeit legjobban elörnoz- 
dítnom midőn a’ béke kedvezésit biztosítom számukra. Sajnálom, 
hogy Spanyolország még folyvást polgárháborúban sinylik. Koronám 
tartozásit Spanyolország királynéja irán t, a’ négyes szövetség ha- 
tárzatihoz képest, folyvást híven teljesítem. Parancsol ám Önök ebbe 
terjesztetni azon kereskedési egyezést , mit Peru ’s Bolivia egye
sült respublicákkal köték , ’s rövid idő múlva más hatalmakkal! al
kudozásiul hasonló következményül reményiem Önökkel közölhetni. 
Alsó-Cnnada tartom ány helyzetét komoly fonlolaUikra hízom Önök
nek. Uraim az alsóháziad ! xi’ trónváltozás uj intézkedést tesz szük
ségessé a’ háztartási költség iránt. Elődiintül a/, országnak adóit ö- 
rokös jövedelmeket tökéletesen Önök rendelkezési alá bizom . 's  
parancsoláin minden e ’ tárgy szigorú vizsg; latára szükséges okleve
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let elkészíttetni’s Önök elibe terjesztetni. Lelkesülve azon kívánattól, 
hogy a’ költségek valamint e z e n , ngy minden egyéb kormányzati 
osztályban , illöíeg korlátoztassanak , egyszersmind azon bizalmat 
táplálom magamban, miszerint Önök készséggel teendőek illő rend
szabályokat a’ korona becsületének ’s méltóságának föntartására. A’ 
jövó évi hivatalos költségek jegyzéke készül ’s annak idejében kö- 
zöltetni fog Önökkel. Parancsolám , hogy minden országos tisztvi
seleti ágban a’ legnagyobb takarékosság uralkodjék. Mylordok ’s lí
ra im ! K ülbéke’» belnyugalom , mik most szerencsére uralkodnak, 
ig»;n kedvezők olly reform -’s javító rendszabályok tekintetbevételé
re , mik szükségesek vagy hasznosak találnak lenni, ’s Önök figyel
me terinészetileg azon folyamára forduland a’ törvényhozásnak, 
mit az előbbi parliament szükséges föloszlatása félben szakasztott. 
Az irlandi szegények állapotjáruli vizsgálat következményi már a’ 
parliament elibe terjesztvék, ’s Önök föladata leend arról tanács
k o z to k : nem kívánja é józan okosság, hogy a’ törvény néhány jól 
rendezett segédeszközt határozzon azon ország szegényeinek ? Az 
irlandi nagyobb ’s kisebb várasok hatósági kormányzata is jobb rende
zést kíván. Azon törvények, mellyek szerint Irlandban a’ tizedet 
szed ik , átnézésre ’s javításra várnak. M eg lévén győződve, misze
rint jó és szilárd törvényszolgáltatás első kötelességé közé tartozik 
a’ fejdelemnek, azon rendszabályokra vezérlem  Önök figyelm ét, 
mik az ország törvényeinek javítására Önök elibe fognak terjesztetni. 
Az Önök elibe adtam kérdések magas fontossága, ’s igazság és 
párttalanság azon szellemében fölvételük szüksége, melly legjobb 
reményt nyújt azok szerencsés ’s hasznos végbehajtásukra, nem fog
ja Önök figyelmét kikerülni. E ’ parliament összegyűltekor —  az első
nek, melly uralkodásom alatt válosztalék— rendkívül óhajtóm Önök 
h ű sé g e ’s bölcsesége iránti bizalmamat nyilványitni. Azon fiatalkor, 
melly ben az ország fejdeleinségire szólíta hivatásom, m eg paran- 
csolóbb kötelességemül teszi, az isteni gondviselés ótalina alatt, 
bizalmamat Önök szíves segédmunkálatiban ’s egész népem szere- 
tetiben helyzenem.“  — Ezután visszavonult 5 fö lsége, ’s néhány 
pillanat múlva álgyurobaj ’s népriadozás jelenté Buckingham palotá- 
bavisszakocsiztát. Miután a’ lordkanczellár elfoglalá helyét a’gyapjú- 
zsákon, Sussex hg fölkelt a’legszélső jobboldali ministerpadról ’s a’ 
válasz-föliratot indítványba h o zá , reményét fejezvén ki az irán t, 
hogy az áltelleni tisztes hg (W ellington) a’ ház ministeri oldalárul 
jövő indítványokat, mennyire az tőle eszközölhető, mindig tám o
gatni fogja. (Halljuk ! ’s nagy tetszés.) Az inditványzott ministeri 
válaszfölirat szokás szerint csak viszhangja volt a’ trónbeszédnek ,’s 
miután azt Portman 1. ’s Wellington hg hathatósan támogaták, sza
vazat nélkül elfogadtaték. Az alsóbázban Leveson 1. hozá indítvány
ba a’ válaszföliratot, Gibson Craig támogatása mellett. W ackley ra 
dical követ választói megbízatásából több kérdést intéze a’ ministe
rekhez, m ika’ torypártot kaczajra fakaszták. Leveson 1. pontrul pont
ra ismétlé a’ trónbeszédet, ’s többi közt ezeket mondá: „Angliának 
peruvali kereskedési egyezése bizonyosan nagy örömet szült. Igaz 
ugyan, kereskedésünk nem rég hathatós csapást szenvede; de illyes 
mi minden kereskedő országban időről időre meg szokott jelenni, 
’s véleményem szerint azt semmi kormányrendszer nem képes el- 
háritni. Kézmügyártóink sokat szenvedtek ; de ha az előbbi időkben 
illyes alkalomkor véghezvinni szokott kicsapongásokat mostani pél
dás türelmű viseletével hasonlítom össze napszámos osztályunknak, 
valóban tetszésem et kell aziránt kijelentnem. (Halljuk!) E ’ jelenet 
nyilványos tanujele a’ népértelem  előhaladlának , ’s azon bizalom
nak , mellyel az egész ország kormányunk iránt viseltetik. (Hall
juk !) 1). Carlos ügye Spanyolországban legroszabb lábon á ll ; a’ fő
város ellen intézett merénye nyomom véget vön, ’s a’ békevissza- 
állitás Spanyolországban Anglia közbenjárulta által már nincsen tá
vul, főleg azért is , mivel Krancziaország teljes erejéből törekszik 
e ’ czélra Angliával. (Halljuk! különböző értelem ben.)’S a’ Franczia- 
oi'Hzág ’s Anglia közti barátság nemcsak Spanyolország m egnyug
tatására, hanem az egész világ csendére nézve rendkívüli fontosságú 
(Tetszés.) A’ ti ónbeszéd igen nevezetes része Canadát illeti. Ke- 
m énylem , a’ parliament valamelly nyugtató rendszabállyal ismét 
helyre állitandja azon jó egyetértést , mi annyira szükséges minden 
gyarmat ’s anyaország közt. (T etszés,)“ Az irlandi kérdésekre térvén 
Leveson, a’ tized-‘s testület-kérdés-eldöntést a’ tavalyi törvényja
vaslatok értelmében, elkerülhetlenül szükségesnek mondá, ’s egy
szersmind szerencsét kivánt a’ ministereknek, Irland javult erkölcsi 
állapotához, hol az előbbi párldüh- szülte vétségek majd egészen 
megszűntek. („0! 0 ! “ követk. ’s ez darab ideig tart így.) Még az- 
iranti örömét is szükségesnek tartá kijelenteni a’ szónok, hogy azok, 
kiket annyiszor vádolának rendkívüli hő buzgásról hazájokért, most 
hűségüket az általányos társulat föloszlatásával kétségtelenül bebizo- 
nyiták, ’s így még színét is kerülik az izgatásnak. (Halljuk!) Z ára
dékul a’ háztartási költség-megajánlásra tért a’ szónok, ’s e’ részben 
bőkezűséget javaslóit a’ háznak. Miután Gibson Craig támogatá a’ 
válaszfölirati indítványt , melly mindenben a’ felsőházéhoz kasonlíta, 
a’ házelnök fölolvasá azt, ’s W aekley (Finsbury radical követe) ke
mény beszédben korholá a’ ministerséget, melly után következő in
dítványt tőn : „Kötelezze magát a’ válaszföliralban, hogy a’ mosta
ni ülésben e három rendszabályt: választásjog kiterjesztése, titkos 
szavazás,’s megrövidítése a’ parliameninek, kivivandja,“ Molesworth, 
Hume, Leader, Ward ’s Grote uu. támogaták ez indítványt , Bus
sell J . ’s Peel B. pedig ellenzék , ’s szavazáskor 5 0 9  szóval 2 0  e l
len mellőzé azt el a’ ház. —  Harveynek egy indítványa a’ korona- 
jövedelem ’s nyogdíjjegyzék iránt szavazás nélkül megbukott. —-

Ugyané’ napon a’ n unkarend (the sedential orders) fölolvasta után 
következő indítványokat hirdettek ki: a’ kincstári kanczellár biztosság- 
alakítás iránt a’ háztartási költség előleges vizsgálataid; Bussell J. 
Irlandban szegényi törvényeké hatóság-javítás behozatala irá n t; Gro
te titkos szavazásért parliament-választásoknál. (Nagy tetszés.) Bro- 
therton aziránt, hogy éjféli 12 óra után semmi uj tárgyal ne vegyen 
vitatás alá a’ ház, a’ megkezdett vitákat pedig mindig másnapra ha
lassza. (Brotherton a’ múlt parliamentben soha nem szó lo tt; de az 
éjfélt rendesen ö szokta megjelenteni). Végre Leader, Alsó-Canada 
ügyének megvizsgáltatása iránt. —  A ’ felsőházban következő vála
szát olvasá föl a’ királynénak a’ lordkanczellár a’ válaszföliratra : VIy- 
lordok ! Köszönöm Önök hű válaszföliratát; élénk örömmel értem, 
miszerint Önök azon külön rendszabályok vizsgálatára tökélték ma
gukat, miket figyelmükbe ajánlók. Egészen számolhatni vélek Önök 
hűségire szolgálatom ban’s ügyekezetükre az ország jó lé té é r t’s nyu
galmáért.“ —  Boden 1. ezuján a’ trónbeszéd azon részét , melly 
Irland nyugalmas állapot járul emlékezik, valótlannak nyilványitá, mit 
Mulgrave 1. megczáfolni igérkezék. Egyébiránt londoni lapok határ- 
zoltlanságrul vádolják a’ ti ónbeszédet, melly szerintük tory vagy más 
egyéb ministerségtül is szárm azhatott volna. Meg kell azonban itt 
gondolnunk, hogy a’ kormány általányos m egegyezésbül szárm azott 
válaszföliratot kivánt, ’s ezt egyébkint n em érh ette  volna e l,  ’s e ’ 
szerint kénytelen vala kissé kedvezni a’ conservativeknek. E ’ körül- 
ménybül némellyek m árközeliiést vélnek következtethetni a’ minister- 
ség ’s conservaliv párt közt, főleg mivel Bussell J. olly határzottan 
ellenzé W aekly indítványát; ezt azonban csak a’jövendő fogja m eg
fejthetni.—• Gosford 1., az alsó canadai kormányzó eddig két rendszabál
lyal törekvék az ellenzés lépésit hátráltatni. Először ugyanis a ’ bé- 
kebirákat ’s nemzetőrtis/.teket létévé hivatalaikból, azután nyilvá
nyos fölszólitásban minden függetlenségi nyilatkozatra czélzó gyü
lekezetét eltiltott.

Nov. 22ért a’ felsőház nem tarla ülést, ’s az alsó is csakha
mar eloszlott, miután Leader hosszas beszédét a 'képviseleti rendszer- 
javításról (titkos szavazásról, rövid parliamentrül ’s válosztásjog-ki- 
terjesztésrül) különböző érzelem - n>ilványitások közt végig hallga
tó. A’ nov. 2 liki gyűléshez pótlékul jelentik az esti lapok, hogy vég
zete felé Brotherton azon indítványa, miszerint minden parliament- 
ülés csak éjfélig tartson , 7 6  szóval 2 6  ellen megbukott. —■ Nov. 
iá ién  a’ pallmalli reform- clubb házban száznál több szabadelmü kö
vet gyűlést ta rto tt, hol O’Connell indítványára, mit Ellice ur ’s Eb- 
ringlon 1. tám ogattak, küldöttség neveztették Bussell J. lordhoz, őt 
arra kérendő, hogy a’ választó biztosság kineveztetését addig ha- 
laszsza el, mig a’ választási pörük iránti törvény-határzat kijavítva 
leend. Az egész tárgy alkalmasint már a’ legközelebb ülésben 
előforduland, ’s ig y , m in ta ’ Courier véli, az egész to ry -fé le  vá
lasztási összeesküvés dugába dülend.

A’ Spectator szerint Wood alderman következő körülm ény
nek köszönheti baronetté lé te ié t: „Kent hg pénzzavar miatt külföl
dön é lt, midőn nője lebelegülése közelíte. W ood aldermant ekkor 
azon hazaiiui kívánat lelkesük, hogy ama’ gyermek, melly egykor tál; írs 
Nagybrittannia trónjára lépend, angol földön pillantsa m eg a’ napvi
lágot. Hogy ezt eszközölhesse, saját pénzéhül kölcsönzött neveze
tes m ennyiséget Kent hgnek, mit csak huzamosb idő után kapott 
vissza ’s igy születheték aztán Victoria királyné Angliában,

F J4 A N C Z I A O K S Z A G .
(Gazette.) Jelenleg a’ ministeri ’s baloldali lapok közelítés« 

re  törekszenek pártjokat bírni, melly aztán az uj többséget fogná 
alakítani. E ’ szerint bizonyosnak mondhatni, hogy Pupin, Thiers 
’s Odilon - Barrot uraké leend a’ többség ’s a’ m egbukott doctri- 
naireket, mindenkor kudarcz érendi. —

A’ M oniteur Párisién és Charte nov. 20ról ezt írja : „Ach- 
m et, kétkedvén , jó sükerrel folytathatásán a’ franczia sergek  el
len kezdett háborúnak ’s részint meg lévén győződve fővárosa visz- 
szavétele lehetlenségerül, részint pedig látván az arab törzsököknek 
tőle elpártolásukat ’s franczia hatóságoknak hódolásukat, eltökélett- 
nek mutatkozik béke-ajánlásra ’s elfogadásra. Ennek következtében 
ugyanis legközelebb m eggyőzöttnek nyilatkozók ’s krancziaország 
parancsit teljesitni készségesnek. A’ bey, a’ sivatagból, hol pillanat
nyi m enedékre ta lá lt, titoknokát ’s egy maraboutot külde Constan- 
tinebe, minden áron számára békét szerzésül. —• Constantine ő r
sége e’ pillanatban következő katonaságbul á ll : a’ váras bevétele 
után érkezett (31 sz. so rezred , vagy 1 5 0 0  em ber; 1 3 0 0  főnyi 
könnyű gyalogság; 4 0 0  afrikai lövész; 4 0 0  főnyi idegen csapat; 
*200 pattantyús; 1000  árkász ’s m érnök; ’s 5 0  bugiai önkénytes, 
összesen 3 9 5 0  em ber , kik közül 3 5 0 0  fordítható tettlegi szolgá
latra. Az ostrom kor elszélyedt lakosak százankint térnek a’ városba 
vissza ’s már bizalommal kezdnek a’ francziák iránt viseltetni. Fgy 
magányos bonai levél , mellynek Írója olly magas helyzetű , hogy 
Constantine ostromakor történt minden rendeletről tökéletesen kell 
értesülve lennie, következő nevezetes adatot foglal m agában: „A* 
hadsereg olly vitéz elszántsággal viselé m ag á t, hogy valóban min
den jutalomra ’s kitüntetésre a’ szó legtágabb értelmében méltónak 
kell minden egyes tagját mondanom. Katonai dicsőségünk fényes 
lappal gazdagitá évkönyvinkel. mi okozá e ’ szép sükert ? A’ tö r
téneti igazságnak tilos elhallgatni azon körülm ényt, hogy a’ főkor
mányzót életétül megfosztott golyó egyszersm ind a’ város átadatá- 
eát eszközlé. Azon pillanatban , midőn Hamrémont dicső halált nyert 
jutalmul íényes pályájáért, már elhatározva volt nála a’ sereg  hátrá
lása , noha meg nem adott nyilványos parancsot reá. Az élelem sze
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rek hiányzottak, ’s a’ pattantyusságnak még csak '8 0  töltése vo lt; 
A chiliét álláspontja fenyegetőnek látszok ; ez iszonyú szó: „lehetet
len“ már egy órával a’ határzó lövés előtt lebbent el Damrémont 
ajk iró l; ’s én részemről már előre értesülve valék a’ másnap m eg
kezdendő hátrálás iránti szükséges rendelésekről. Alig jutott azonban 
az elszánt bátorságu öreg Valée kezeibe a’ parancsnokság , ’s ő 
azonnal mindent koczkára tenni, ’s győzni vagy halni volt elhatá
rozva. Egészen uj ’s úgyszólván rögtön hevenyészett felelőssége 
valóban nagyobb cselekvési tért engede n ek i, mint a z , mellyel 
folyvást gyötré magát vitéz elődje , ki a’ munkálati tervet készité, 
azt lépésről lépésre figyelmesen követé, ’s az egésznek bátortalani- 
tóbb pontjait kiösmeré.“ - -

A’ Temps szerint Valée tábornagy visszatérni szándékozik 
Francziaországba, hol legelső változáskor minister! lárcza várako
zik reá; más lapok szerint ellenben a’ kormány újabb hízelgő föl- 
szólitást bocsátott az agg hőshez, mellynek következtében az min
den esetre Afrikában marad , hacsak egészségi állapotja mulaszthat- 
Janul szükségessé nem teszi visszatértét. —  Hrossard tábornok le
velet nyilványit a’ Gazette de Francéban, mellyben jelen ti, hogy 
tökéletes szabadságban P ort- Vendresba érkezék. —

Hiteles magányos tudósítás szerint Bordeauxhan legközelebb 
gyalázatos kegyetlenség ment véghez. Egy amerikai hajó alparancs- 
noka t. i. m egköttetvén szakácsa kezeit, azoknál fogvásta’ főárbocz- 
közép vilorlarúdjára függeszteté őt. E ’ szerencsétlen kiáltozásira 
számos ember seregle össze a’ parton ’s több fiatal ember naszád
ra szállott segitségire sietendő. Már az amerikai hajó hágcsóján volt 
közülök kettő , midőn a’ hajón a’ hágcsót tartó kötelek elvágatván, 
a’ két nemeskeblü ifjú vizbe zuhan t, ’s egyike azonnal m eghalt, a’ 
másik pedig tetem es sebet kapott; a’ partokon összetódull sokaság 
erre  dühösen a’ hajót akarta m egrohanni, ’s csupán az oda sietett 
fegyveres erő menté meg méltó büntetésiül a’ hajóparancsnokot, 
kit azonnal börtönbe v ittek , ’s a’ szegény szakácsot még jókor le- 
szabaditák kellemetlen légfürdőjebül. —  Montfauconban nov. 8 án egy 
térilő számos hallgató előtt egyházi beszédet tartván, az egyik kar
zat , mellyen mintegy 3 0 0  em ber foglalt helyet, leszakadt ’s 50  
em beri kisebb nagyobb m értékben m egsértett. Tíz közülök még élet
veszélyben forog. Egy asszonyt, hat élő gyerm ek anyját, halva bú
zának ki a’ romhalom alul. A’ megyeispán azonnal fölszólitá a’ közsé
gi elöljáróságét : adná be azok névjegyzékét, kiknek e’ szerencsét
lenség következtében segítségre van szükségek, hogy tüstint eny- 
hitni lehessen szomorú sorsukat. — Menonville franczia biztos Abd
e l- Kádernél Mascaraban előbb Zaccar nevű fiatal tunisi tolmácsát, 
azután pedig önmagát főbe lövé. E ’ gyászos kettős gyilkolást agy- 
gyuladásból támadt őrültségnek tulajdonítják. —  Bastiaban (Corsi- 
cában) Sebastiani tábornokot 81 szóval H2 ellen választók meg kam
rai követül.

Granville I. helyébe Aston urat nevezé ki Francziaország- 
ban követté az angol kormány. —  St. Hubert tábornokot ’s még 
más két személyt, kik 1830ban  nyugtalanságot gerjesztőnek Fran- 
cziaország nyugati részeiben, a’ szokott itélőszék halálra Ítélte, az 
orleansi esküttszék pedig mind a’ hármat fölmenté. — Hugo Vic
tor nem rég a’ Theatre Francais igazgatója ellen vádat tám oszta, 
mivel az, szerződés ellenére, drámáit nem játszató, ’s ezért 3 0  ezer 
franknyi kárpótlást követelt rajta. (Francziaországban darabja min
den előadásától bizonyos tíszteletdijt kap a’színműíró.) A’ kereske
dői törvényszék 6 ezer frankot rendelt kárpótlásul a’ költőnek’s egy
szersmind határnapokat tüze ki, mellyeken az igazgató adni köte
les drám áit, még pedig olly m egjegyzéssel, hogy minden e ha
táridőn tú leső  napért, nem előadás esetében, 150  franknyi kárpót
lást tartozzék fizetni a’ költőnek. Bizony furcsák a’ franczia színmű
költők ; nem tudnak m egelégedni azon dicsős ég g e l, hogy e l
meszülemény ők színpadra kerül, a’roszul játszó színészek inegtapsol- 
tatnak, ’s az igazgatóság jövedelme szaporodik. —  A’ „Code Ci- 
vil“ egyik szerkesztő je, Honoré Muraire g r., Parisban 8 7  éves 
korában elhunyt. —  A' poitiersi ellenzési lapot (Echo du Peuple) 
mult hónapban rövid idő alatt -á3adszor állilák törvényszék elé ’s 
a’ megyei esküttszék 23adszor menté föl azt minden vád alul. —  

B E L G I U M .
Brüssel nov.j 16kán. Miután a’ képviselő kamra hetekig ta

nácskozók a’ vámlajstrom-módositásrul, a’ nélkül , hogy az iránt 
tisztára vergődhetett volna, végre nov. 1 i kén a’ külügyi pénzvetés 
lön tárgya hosszas vitának. Szóba jött ez alkalommal Belgium vi
szonya Hollandiával, ’s a b é lé s  külminister állítása szerint a’ múlt 
év óta nem történt abban semmi változás. A’ követek közt különö
sen Brouekere figyelmezteté a’ k am rá t, miképen büszkélkedhetik 
Belgium jelen állapotával, ’s bárha kész is akármikor egyezkedni 
Hollandiával, úgy sem vallja kárát,ha kívánsága nem teljesül. Hollan
diában nyög mindenki az adó terhe alatt, Belgium ellenben érő- 
letés nélkül viszi a’ statusköltségeket. Lassanként megszokták m ára’ 
belgák a ’ szerencsés status in quot (a’ mostani polit. állapotot) ’s úgy 
nézik azt mint törvényest, ámbár az alapegyezkedés szerint kisebb 
birtokának kellene lenni a’ mostaninál Belgiumnak, ’s nyomná azt 
tetem es része a’ hollandi statusadósságnak. Nincs is ollyan bel
ga, ha ugyan okosan szereti hazáját, ki a’ jelen állapotnak nem 
örvendene. Nem Belgium oka a’ íídik czikk mindeddig be nem löl- 
tetésinek; sőlinkább olly katonai erőt kell annak tartani, mellynek 
költségei teljes joggal számíttathatnak azon (50 millió forint pótló

in H ’ i  y .

sára, mit rajtunk Hollandia követel. E ’ nézet annál alaposb, mivel 
kinyilatkoztaték a’ londoni conferenlián, ’s nem vettetek félre a’ nagy 
hatalmasságoktól.

N É M E T O R S Z Á G .
Köln városa nov. 20kán este egy sajnálatra méltó esetnek tanu- 

javala, mellyröl következő kir. rendelet függesztetett ki az utczaszegle- 
etekre. Kölni é rsek wisheringi Droste Kelemen A ugusztbáró, csakha
mar érsekitisztébe lépte után olly módon kezdéazt folytatni, inelly mint
a’monarchia alaptörvény ível meg nem egyeztethető,érsekben jogszerű
nek nem tekintetik, ’s nem is éngedtetik meg semmi más német tarto
mányban. 0  fölsége a’király annyival kevésbbé várt illy magaviseletét, 
mivel különös gondot kívánt fordítni az idegen uralkodás alatt mélyen le
süllyedt rajna-táji kalh. egyház helyreállittalására. Az egy házi tekintet
nek a’ pápával kötött ’s köz hálával fogadott egyezés általi vissza
sze rzé se , a’ h ű s é g ’s lélekism éretesség, mellyel azt a’ slatus-tiszt 
viselők végrehajtók, a’ kath. nép és papságnevelésre állított intéze
tek, a’ polgári ’s egyházi tisztviselők összemunkálata felbuzdithatták 
volna a’ kölni érseket, részirül sem mulasztani el semmit azon ba
rátságos visszonyok fentartására, mellyek az utóbbi tizedek alatt a’ 
status és kath. egyházi hatalom közt alakultak. E’ törvényes vára
kozásnak megfelelni kész indulat helyett ő azon bizodalom daczára, 
mellyet megválasztatása előtt közre bocsátott iratában gerjeszte sze
mélye irán t, önkényesen ellenszegült a’törvényeknek, nem ismér
te meg a’ kir. tek in te te t, ’s megzavarta az elrendezett visszonyo- 
kat. Mivel a’ próbatélak s é m a ’ legfelsőbb statustisztségi rendelet, 
sem  az egyenes kir. parancs után nem sükerültek az érseket bé
kés módon visszautasíthatni hivatala k ö réb e , s ellenszegülése ko
moly következm ényire híjába figyelmeztetek, sőt felállított elveiben 
további maradásra makacsul nyilatkozék, ’s nem irtózott lépéseket 
tenni az indulatok lazítására ; ezen körülmények közt nem akarván 
ő felsége a’ pápával kötött ’s fenálló baráiságos viszonyok miatt a’ 
törvények teljes szigorúságát használni az érsek e llen , hogy koro
nája jogait fénlartsa , a’ közügy egy nagy fontosságú része folya
matát veszélyes zavartól megótalmazza, ’s különösen a’ békés egyet
értést alattvalóji közt megháborittatni ne engedje, nem talált egyéb 
eszközt, mint legalább határok közzé szoritni ez említett praelalus 
hatáskörét. E ’ végre mai napi rendelete szerint határozni méltózta- 
tott ő felsége , hogy az érsek hagyja el m egyéjét ’s azon kül lak
jék , a’ kölni főkáptalan pedig felszólittaték, hogy az egyházi törvé
nyek értelm e szerint úgy intézkedjék, mint az egyházi foglalkozás 
szakadatlan folyama ’s az érseki hivatal fölfüggesztetése kívánják ; 
egyszersm ind a’ római széket tudósítsa ez esetről, azon javaslatokat 
sem  mulasztván el, miket czélszerűknekvél, különben is értesítve 
lévén a’ pápa e’ dolog eddigi menetéről. A’ fólebb említett parancs 
ezen rendelet közre bocsáttatásakor már végre hajtatott, ’s ó fel
sége annyival inkább várja, hogy abban minden jó érzésű m egnyug
szik ’s a’ felsőbb rendeletnek ellenszegülni nem fog, mivel a’ bizo
dalom ’s engedelm esség , mit eddig tapasztalt, reményt nyujtnak 
azon bánásmódnak, m ire ő felségét csupán az érsek magaviseleté 
kényszerűé, helyes szempontbóli felfogatására, mint arra is , hogy az 
semmi ollyas által nem fog megháborittatni, mi kötelességgel ellenke
zőnek tekintethetnék. Ugyanazon időben méltóztatot ő fels. említett 
kabineti rendelete által meghatározni : i)  Míglen az egyházi igazgatás 
iránt, a’ római szék és kir. kormány között bizonyos egyezkedés 
létesülend, mind a’ kath. alattvalók mind egyebek , kiket a’ dolog 
illet , a’ káptalan rendeletéhez szabják magukat. 2) A’ status- és 
egyházi tisztviselők, esp e resek , papok, általában minden egyházi 
’s polgári szem ély állapoti különbség nélkül Droste b. érsekkel min
den foglalkozási viszonytul komolyan eltillatnak. 3) Ha az érsek e ’ 
parancs daczára sem szűnnék in^g hivatalához tartozó foglalkozáso
kat gvakorlani, vagy határozatokat boesátna k i , azok megsennnil- 
tetnek, ’s nemtörténteknek fognak tekintetni. 4) ki a’ 2dik száma
latti rendelet ellen foglalkozási viszony ba bocsátkozik az érsekkel, 3 0  
tallérra, vagy (5 héti fogságra fog ítéltetni, hacsak az ese t a’ körül
m ényekhez képest súlyosabb büntetést nem kivánand. Berlin nov. 
15. 1 8 3 7 . Az egyházi, igazságszolgáltatási és belügy m inisterei, 
A ltenstein, Kamptz, és Hochovv.

A M E R I K A.
Éjszakamerikai legújabb tudósítások szembetűnő változását 

tüntetik elő az ottani szellemiránynak. Minden őszön újra választatikott 
legalább egy része a’ gyűlési tagoknak, ’s több tisztviselő hasonlag 
mások által váltatik fel uj választás által. Néhány év óta majd min
denütt győze a’ demokrata párt. Azonban azon változtatás, mit ez 
a’ pénzügyben tő n , a’ köz ínség, mit Jackson erőszakos rendeletéi 
vagy mint ő szokta nevezni, próbatétei (experiments) okozónak, le- 
jebb szállítók a’ nép tekintetet elannyira, hogy azon 13  statusban, 
mellyeknek választásai eddig ism éretesek, a’ demokrata párt kisebb
ségben maradt. E ’ statusok közt öt szavazott utóbbi elnökválasztás
kor Van Buren mellett. E ’ fontos jelenet előre inegitéltetheti a’ 
dec. gyűlés irányzatát. N ew york feje a’ demokratiai pártnak , ’s 
Buren elnökségét különösen neki tulajdonithatui.
G A B O N A Á R :  dec. 5dik Tiszta búza 70 — 60 — 5Ö- Kétszeres 4;) i/ 3  — 46 2 f' 3- 

Rozs 37 1 /3  — 3<j. Árpa 29 l / 3  — 2(i 2 3 — 23 1/  8 - Zab 20 ~  15) l / 3  
18- Köles 2ti 2 /8 -  Köles kása 93 1/3 Kukoricza 33 l / S -  —  32 — 30- 

I) U N A V 1 Z Á L L Á  S nov. 3kán (p n "  t> " nov. 4‘;n : 7' ()" 0'" nov. 5én : 6'10" 6'" 
nov. Gán 6' 6" $'"•

I’ É N Z  K E L E T :  Bees dec. 2kán 5 pCles slat. köt. 105 2 3 /3 2  J 3 pCtcs 78 7/3.
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szom bat, dec. 9 . JELENKOR. « « a # ,

9 $ .  « c r a m .

O G L A L A T  - Magyaros Erdélyország (kinevezések ’s  előléptetések; karloviczi uj illyr-oláh érsek ; Szombathelyen a’ hoazai nyelv terjesztésre tánczmnlatság; kegyes 
iskola-szerzet munkálati ’s helyzete liazánkban ; bosnyák határszéli h ir; ’s a’ t.) Ausztria. Portugália (uj ministorség; mignelpárli ’s chartistái mozgalmak; ’s a’ 
t ) Spanyolország (okaia’ trónkövetelőNavarrába visszatértének; előmunkálati zajos cortesülésck ’s a’ kormányzó királyné trónbeszéde; a’ lázadók Puycerda 
előtt* ’s a’ t.) Anglia (Leader beszéde a’ javító - törvény módosítása iránt ’s Russell nevezetes válasza; O’Connell irata Sharman-Crawfordlioz, ’s beszéde 
a’ stockport i lakomán; háztartási költség iránti vita; Alsó-Canada forrongása; a’ királyné felelete az alsóházi válaszföliratra; ’s a’ t ) Francziaország (Nemours 
és Jolnvflle kir. hgek fogadtatása Algierben ’s további utazásuk; különféle; ’s a’ t.) Belgium. Amerika. Olasz-Német- Görög- Török-Oroszország. Elegyhir. 
Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás.

M A  G Y  A R  és E  It D É  L Y  0  lt S Z Á G.
0 cs. ’sáp. kir. fölsége f. é. oct. 2 2 '\\ú  határzatában Pejacse- 

vích László gr. Yerőcze megyei másod-alispánt bántáblai bíróvá ne
vezni ; nov. 4iki rendeletében Hálás János Csanádi tisztel, kanono
kot ’s katalinfalvi lelkészt lánczról függő nagy aranyérdempénzzel 
diszesitni ; ’s ugyanazon hó I9iki végzetében Fejes Antal kir. ügy- 
aligazgatót kir.tanácsos-czímmel fölruházniméltóztatott. —  Magányos 
ludósitásinknál fogvást Stankovics István oláh illyr n. e. bácsi püspök 
és ideigleni karloviczi érsekhelyettes, nov. I23án a’ Declaratorium 
Illyricum értelmében összegyűlt képviselők által karloviczi érsekké 
’s melropolitává elváloszlaték. JHirnök.

S z o m b a t h e l y ,  nov. 28ikán : Legközelebb múlt közgyűlé
sünkben szőnyegre került a’ megyénk keblében tűz- és jégkárinen- 
tesitő társaság létesítését tárgyazó indítványra készített választmányi 
tudósítás is. A’ KK. és RR. igen élénk részvéttel fogadák a’köznép
re egyiránt jótékonyan hatandó intézkedést ’s köszönetüket nyilványiták 
az illy hasznos tervek valósítása körül buzogva munkás b. Mikos iránt. 
— Nálunk, a’ hazai nyelvterjesztés előmozdítására szánt tőkének 
gyarapítása végett f. h. 26kán fényes tánczmulatság adaték a’megyei 
nagyteremben, mellyre válogatott ugyan, de nem igen nagy számú kö
zönség jelent m eg; annyi csakugyan nem, mennyit a’ czélszerü elő
készületek ’s a’ czél szentsége bizton várathattak.

A’ két testvér hazabeli K e g y e s I s k o l a - s z e r z e t ,  I838ra 
megjelent Névkönyve szerint, már 1642 ótafáradoz kisded és serdülő 
korúnövendékségünk oktatásán, melly időtül fogvást a’jelenig összesen 
28ra szaporult lakháza’s tanító intézete Magyar és Érdélyországban. 
Évrül évre több több csemetét nevelni törekedvén az hazánknak, mind
egyre szeliditeni buzgott a’nyers szittyafajt, iniglen másfél századon 
túl hatott csüggedhetlen érdemeit boldogult I Ferenczünk apostoli 
királyilag méltatva 1807ben az egykori sz. fehérvári őrségi jószágok
kal jutalmazni kegyes vala, részint hogy a’ munkás szerzetnek idő-és 
financziai viszontagságok miatt tetemesül csökkent alaptőkéin segítsen, 
részint hogy az országos pártoltatásra o!ly méltó Rendnek már több 
mint egy század óta hazafiusítolt tagjait önfeláldozással páros szerze
tesi créljok ’s rendeltetésük teljesítésében annál hathatósabbu! ösztönöz
ze folyvást!elöhaladásra a’ sarjadék-nevelés tüske-rózsás pályáján.Az i- 
dén 405 főnyitagjaiból szorosan a’ Rend kormányára ügyel, hat segéd és 
tanácskozó tagon kívül: 2; iskola-igazgatásra 29; nyilványos tanításra 191; 
nyilványos nevelésre: 5; Ielkészkedik: 13; házi nevelést üz: 45; hittudo
mányt tanul: 31; bölcselkedést: 24; ujoncz: 39; hittudományi’s bölcsel- 
kedési tanárt számlál 3; csupa hittudományit 1; csupa bölcselkedé- 
sit: 46; tudom, egyetemünkben a’ hit v. bölcselkedési tudom, egyik
v. másik ágából a’tanithatásra felső rendeletileg kivántató szoros vizs
gát kiállotta : 30; a’ múlt I83i évben a’ két testvér országszerte ál
tala nyilványosan oktatott ifjak száma összeleg: 8325, kik, mint szinte 
szüleik vagy gondviselőik, minden a’ közjót szivén viselő polgárral 
együtt, szívesen óhajtják e’ közhasznú Szerzet folyvásti virágzását az 
erkölcsiség, nemzetiség, tudományok és szép művészetek gyarapo
dására ’s honunkban megörökülésére!

Odesszában folyvást terjed a’ dögvész ; de határinkon napon
kint ezélszeriibb rendszabályok létesülnek terjedése ellen, mireméll- 
teti, hogy itt mentek maradandunk e’ bajtól.

A’ bosnyák határszélekről érkezett hir s z e r in t, ott Wed- 
schihi basa helytartó folyvást munkás czélszerü rendszabályokkal tar
tósan megalapitni a’ csöndet. Ha valaki , úgy bizonyosan e’ férfi az, 
ki Bosznia állapotját megjavitni képes ; m ert rendkívüli bátorsága, 
akarat - szilárdsága , kegyetlensége, ravaszsága, ’s nagylelkűsége a’ 
lehetlenséget is lehetővé képes tenni, E zer em berélete  előtte sem 
mi , mihelyt tervei azok föláldozását kívánják. így  például a’ föllá
zadt Himsa efendinek nagyúri, őt kapidsehi hasivá tevő, fermánt ’s 
tiszteleti kaftánt külde; Himsa hitt a’ maszlagnak, sergeit elbocsátá 
’s Trawnikba m en t, hol a’ helytartó illő pompával fogadá is ő t ; de 
m ásnap  titkon megyilkoltatá; ’s csupán e’ ravasz tettének köszön- 
heté , hogy a’ m essze elágzott lázadást olly gyorsan elnyomhatta.

A’ m. kir. helytartótanács nov. 23kán Aichmayer József díj
talan gyakornokot 3 0 0  forintnyi évdijjal fogalmazó gyakornokká; 
Beszedics Ferenczet pedig az egyházi jószág-alaphoz tartozó csattal 
kasznársági a alkalmazó. —  A’ m.kir. udv. kamra Ivrausz Gotfried már- 
marosi kam. igazgatósági másod-számítót elsővé, helyébe Kesztner 
József sószállitó tisz te t; Gisztl János rahói alerdőszt ferenezvölgyi 
másodosztályú erdőszszé,’s helyébe Borzássy József luhii alerdőszt; 
továbbá, Truppéi Antal kőrösmezei erdősz gyakarnokot V issó ra ;’s 
Iirausz Bernátof Bruszturáról hasonló hivatalba K őrösm ezőre neve- 
zé ki. Hírnök.

Az egyházi hangász-egyesiilet, Pozsonyban sz. Cziczelle, 
mint a’ hangászat pártfogója napját, (nov. 19két) kettős ünnepéllyel 
jelesitette az idén, t. i, egyházi és világi zenével.

A U S Z T R I A .
Yelenczei nov. 24ki tudósítás szerint szorgalmasan folynak 

. a* előkészületek azon vasútra, melly Yelenczét Majlanddal össze-

kapcsolandja. A’ részvényesek közelebb gyűlésében többek között 
a’ llécsben alapítandó részvényesség is szóba jőve , mi általában az 
egész társaságnakigen nagy hasznára lenne. A’földmérési élőmunkákat 
novemberben a’ lombardiai tartományokban is elkezdették, miután azok
kal aug. 25  óta foglalkoznak a’velenczei tartományokban. Főmérnök 
Milani ur felvigyázása alatt 1 6 mérnök van felosztva az egész vonalon; 
de számuk rövid idő alatt szaporodni lóg. Az egész tér hossz szo
rosan megvizsgáltatott ’s a’ föld lej lés kidolgozata Yelenczélül Padu- 
aig kész : de Vicenza táján is már jól előhaladt. Ezen ujdon u l , melly 
az ország legvirágzóbb tartományit, ’s azok közt a’ gazdag ’s népes 
Majlandot Velenczével összekötendő reményt nyújt az utóbbi varas 
hajdani fényének ’s tengeri fontosságának vhszanyerhetésire. Fek
vése által arra lévén rendeltetve, hogy a’ lombard-velenczei ország,
’s az ausztriai birodalom egyéb tartományi közötti kereskedésnek 
középpontja legyen , nagy befolyással lehet idővel a’ keleti kereske 
désre, mit az olt is fejledező mivellség mindinkább érdekesít.

P  0  R T U G Á L i A.
A’ nov. 3iki cortesülésben határozattá lön , hogy az érsekek 

’s püspökök is tanácsosakká választhatók. Ezután jelentést tőn a’ bel- 
minister aziránt, miszerint Alsó-Beirában folyvást mignelpárli gueril- 
lók rakonczátlankodnak, ’s több helyen íVliguelt királlyá kiálták ki. 
E rre  Jose Estevaó indítványba h o zá , hogy mindenütt haditörvény
székek állíttatván föl, minden fegyverzetlen elfogott azonnal végez
tessék ki; Lionel támogalá ez indítványt, mint o lly ast, melly lle- 
mechido ’s egyéb c/.imbora-funök embereit is alkalmasint m egrez- 
zentené. Lionel leghevesben beszélt, midőn az elnök é szrevevé, hogy 
közeledvén az ebédidő, valamennyi követ észrevétlenül kisurrant a’ 
terem bül, ’s csak ő maradt egyedül helyén az izzadó lelkesült szó 
nokkal. —-

„City of Londonderry“ gőzös nov. 20ikaig tex-jedő h íreket 
hoza Lissabonbul Londonba, mellyek következtében a’ rég rebesge
tett ministei’változás Lissabonban csakugyan létesült. Külügyminis- 
t e r ’s tanács-elnök le t t : 8 a da Bandeira ; te n g e ré s z ’s ideigl. hadnxi- 
n ister: Bomfim b .; belminister : Julio da Silva Sanchez; igazság-’s 
hitminister: Jose de Campos; pénzügym inister: Joao de Oliveira. 
A’ cortest még folyvást alkolmány-javitás foglalatoskodtatja A’ tanács 
5 0  tagbul álland, ’s a’ korona ezeket a’ népiül jelölt í 5 0  tagból 
tartozik megválosztani. Az ország éjszaki részeiben mutatkozott mi* 
guelpárti guerilla-csapatok már oszladozni kezdenek; de Schwalbaeh 
tábornok ’s Leira b . , kik Spanyolországba menekvének, Orenseben 
gyűjtik össze párthiveiket Galicziában, ’s ismét támadólag szándé
koznak föllépni a’ charta ügyében, mi okbul a’ portugál külminister 
fölszólitá a’ spanyol kormányt e’ chartista maradványok kiutasittalá- 
sa végett a’ spanyol birodalombul. Das Antast a’ hadsereg fő felü
gyelőjévé nevezé ki a’ koi'mány.

S P A N Y O L O  R S Z A G.
A’ Correspondance d’ Espagne kövelkező fölvilágitásokat kö

zöl a’ trónkövetelőnek Navarrába v isszatértérő l: „Midőn a’ lázadó 
sergek Madridhoz közelitének, haditanácsot tártának a’ csapatvezé
rek az iránt: valljon megtámadják e a’ fővárast? —  Villareal, k t 
mindenki eszes bátor férfinak ism ér, megtámadás mellett nyilatko
zók, ’s a’ navarrai, guipuzcoai, a lavat’s biscayai parancsnokok hat
hatósan támogaták véleményét. M oreno elfoglalhatónak vélte ugyan 
a’ fővárast; de koránsem megtarlhatónak, ’s igy sokkal jobbnak gondoló 
a’ meglámodássál inég azon alkalomkor fölhagyást. E ’ véleményt 
Villareal ’s hivei hatalmasul ostrom iák, állítván, miszerint a’ népet 
azonnal föl lehetne fegyverzeni, ’s a’ városban találandó 2 0  ezer 
puskával ’s hatvan álgyuval E sparlerot igen könnyen föltartóztalni. 
A’ trónkövetelő félvén, hogy hű alattvalóit, kik részire fegyvert fog
tak ragadni, az alkotmányosak méltó boszujának kénylelenülend át 
engedni, ’s igy talán Madrid végromlását eszközlendi, M oréno né- 
zetiben osztozék. A’ megtámodást tehát elhalásztak, ’s a’ vezérek 
közti meghasonlás annyira növekedők, hagy a’ trónkövetelő végre 
M orenot lelenni ’s a’ főparancsnokságot személyesen átvenni lón 
kénytelen. Villareal ’s la T orre, Esteli xba küldetének, hova már 
m eg is érkeztek. —  A’ sergeknek tartományokba hátrálta nagy 
nehézségekkel vala kapcsolatban, nem annyira Espartero üldözés*", 
mint azon tartomány helyzete m iatt, mellyen a’ csapatoknak át ke - 
le vonulniok. Néhány napnyi nyugalomra ’s uj rendezetre múlhatta- 
nul szüksége van a’ hadseregnek.“ —  E ’ részletekhez a’ Gazette 
du Languedoc még ezt Írja pótlékul: „A* fönérintett események ’s 
tettdolgok nálunk is tudva voltak; de mindeddig m égnem  tartókazo- 
kat nyilványitásra eretleknek, ’s azonkül, noha egészben véve nem 
valótlanok, m égis, tökéletleneknek kell azokat nyilatkoztatni. M ég 
messzebb szükség hátratekintenünk. R uerens csatavesztése után (H er
rera mellett) Villareal, Cabrera, la T orre , ’s m ég néhány parancs-



ri.k , oda nyilatkozónak, miszerint Oraat tüstint megtámodni ’s tönk
je  tenni szükség, mi talán mégis történhetett volna, ha a’ sokkal 
számosb ’s előbbi győzelmétül még ittas sereg véletlenül m egro
hanja az alkotmányosakat. Moreno e’ véleményt nem pártolá, ’s a’ 
főváras ellen indulást javasló, melly szerinte a’ trónkövetelő sergei- 
nek első megpillantására tüstint kapukat fogott annak tárni. Espar- 
tero gyors közbenjötte megakadályoztatá a’carlosiak munkálatit Mad
rid előtt, ’s igy következék aztán az , mit a’ Correspondence je
lent. Záradékul még emlitnünk kell, miszerint M oreno, kit csu
pán arról vádolhatni, hogy jó alapon épült terve nem válósulhata, 
csakugyan útlevelet kapott ’s a’ serget elhagyá“. —

\o v . 18án zajos kezde lenni az előmunkálati co rtesü lés, 
azon versenygés következtében, melly az Estatuto pártolóji ’sm oz- 
galompárli férfiak közt mutatkozik. A’nem rég belügyi alstatustitoknok- 
ká lett Ponza követ ugyan is többi közt, Matavigil ministert né- 
melly megtámodás ellen védvén, ezt találta mondani: „A ’ lagran- 
jai zendület gyönge maradványi, mellyek még jelenleg e’ kamrá
ban ülnek, nem soVára bűnhődni fognak merényökért.“ Alig inon- 
dá ki e’ szókat, ’s a’ kamra fölzúdult ; a’ követek sértő szókat 
kezdének váltogatni, ’s némeliyek az 1837iki alkotmányt, mások 
az E statutot, többen pedig a’ respublicát hivák segédül. „Bizonyos
nak látszik, mond egy madridi tudósitó, miszerint a’ két Perez ’s 
Matavigil , kabineti tanácsban indítványt tőnek az utóbbi cortes né
mi határzatinak, minő a’ papság - javítási, nem zetőrség iránti ’s 
egyebek, megsemmitésire. Bardaji szilárdul küzd társai e llen , ’s 
lemondani szándékozik , ha az érintett corteshatárzatok csakugyan
megsemmittetnének.“

A* kormányzó királyné nov. i  9én ünnepélyesen megnyit
ván az uj co rtest, hosszas trónbeszédet ta rta , mellyben szokott 
bévezetés után nyilványitá, miszerint a’ négyes szövetség tagjai
val leghensöbb baráti viszonyban van, ’s a’ többi uralkodóiul is nem 
sokára hasonlót vél rem ényihetni, ’s hogy Mexico respublicával 
kedvező szerződést kötött a’ kiskorú királyné nevében. Ezután a’ 
turini udvarnál támodott kedvellenség minélelőbbi elhárittatásót ig éré ; 
anélkül azonban, hogy ez által a’ korona méltósága szenvedne; 
továbbá, kormányát magasztaló, melly annyi mostoha körülmény 
közt folyvást lehetőségig virágzásban lörekvék föntartani a’ tarto
mányokat ’s gyarmatokat, ’s mind e’ m ellett még a’ törvényho
zásban is sok üdvöst tuda eszközleni. A’ polgárháború folyamára 
térvén , dicsérte a’ főváras szilárd viseletét az ellenség közeled
tekor, ’s egyszersmind biztositá a’ co rtest, hogy már legczélsze- 
rübb rendelések tétetvék annak gyökerestül kürtatására, mi rövid 
idő múlva okveletlenül megtörténendő. Kifejtvén aztán, miszerint 
a’ hosszas háború szükségkép kiapasztá a’ pénztárt, mit az előbbi 
cortes néhányszor olly buzgó bőkezűséggel tölte m eg , rem é
nyét fejezé k i, hogy a’ mostani törvényhozótest sem vonandja meg 
segedelmét a’ kormánytól, ’s igéré, minden kormányzati ágban, a’ 
legszigorúbb takarékosság gyakorlatát, valamint azt is, hogy a’ bel- 
’s küladósság rendezetére különös gondja leend. —

A’ Bon Sens szerint a’ kormány három telegrafi sürgönyt 
kapott nov. 2 0 ró l P erpignanból, mellyek következtében Puycerda 
ostromát csakugyan megkezdék már a’ carlosiak. Ugyanazon lap sze
rint 2 0 án kii ohant a’ várőrség; de némi veszteség után visszavonul
ni lön kénytelen a’ sokkal számosb támadók elől. Pamplonában nagy 
hatást szült Espartero szigorúsága, mellyel Saarsfield gyilkositm eg- 
bünteté. Iriarte irományi közt ollyanokra is találtak, mellyek kétség
telenné teszik, hogy Navarrát függetlenné akará tenni, nem csak 
a’ trónkövetelő, hanem a’ királyné hatalmától is. A’ katonák m ogor
va komorsággal voltak tanúji a’ k ivégzésnek, ’s hir szerint ekkor 
Esparterot majd hasonló sors érte Saarsfielddel, kinek meggyilkol
tatását olly szigorún büntető. —

A N G L I A.
Nov. 23án mind a’ két ház tartott ülést. A’ felsóházban B roug

ham 1. Northamptonbul 1300 alá ira tu  kérelmet nyujta be a’ brítt gyar
mati negerek azonnali fölszabadittatásukért,vagyis a’ tanulásidőtül meg- 
m entetésükért; Norfolk 1. pedig Sheffieldbül nyujta be kérelm et a’ 
javitó törvény záradékinak eltörleszlése iránt. Brougham 1. támo- 
gatá e’ kérelmet ?s többi közt igy szóla : „Támogatni igérém  e’ 
kérelmet ’s valóban örömmel cselekszem, sőt még teljes meggyő- 
ződésembül azt mondom, miszerint az itt kívánt javitó - törvény javí
tásai még koránsem elegendők az ország részire teljes kiterjedés
ben biztosításául azon jognak, mit e’ törvény alkotóji általa valóban 
nyújtani akartak a’ hazának, t. i . , szabad’s tökéletes nemzeti kép
viselőséget az alsóházban. Ünnepélyes m eggyőződésem , hogy a’ 
javitó törvény nem felel meg eredeti czéljainak, *s hogy a’ tapasz
talás néhány változtatást kíván, még pedignem csupáncsak egyes ré sz 
legben , hanem az egésznek lényegesb elveiben is , mik között 
különösen a’ választásjog kiterjesztetésit értem .“ —  Brougham 1. 
e ’ nyilatkozata mély hatást gerjeszte a’ házban ; egyébiránt azonban 
mégis ellennyilatkozat nélkül maradt. —  Az alsóházban néhány más 
tárgy bevégezle után Blewitt ur jelenté , miszerint nov. tá9én kö
vetkező indítványokat szándéka tenni : „hogy a’ ház szabaditékinak 
valóban durva m egsértése , ha valaki bármelly tisztes tag jogát ’s 
igényeit, e házban ülhetését érdeklöleg egyébkint kívánná megtá- 
modni, vagy kétségbe vonni, mint e’ ház törvénye ’s rendszabálya 
szerinti kérelem utján ; —  hogy minden bizonyos számú szem é
lyek összeköttetése aláiratgyüjlésül kérelemtámogatásra a’ ház vala- 
mellyik tagjának megválosztatása ellen , ’s illy aláírások vagy azok 
«gy részének illy czélra használása, az alsóház szabadságinak meg

támodtatása gyanánt tek intessék; ’s hogy egy a’ London-kávéház- 
ban tartatott gyűlés cselekvényét, mellyben Spottiswoode, Ő föls. 
könyvnyomója elnöklött, szabaditék-biztosság (Committee of privi- 
leges) vizsgálja meg ’s a’ találandó sükerrül a’ házat értesítse; míg 
pedig ez m egtörténnék, minden választási kérelem halasr.tassék el.“ 
Stanley 1. erre je len té , hogy hallván, miszerint a’ minislerségetazok 
egy része, kik azt támogatni szokták, egyezésre kényszeriték, melly 
szerint választás elleni kérelmek nem fognának szőnyegre kerülhetni, 
mielőtt bizonyos az iránti törvényjavaslat keresztül nem menne, kény
telen tulajdon és számos barátja nevében szándéka nyilványitására 
fölszólitni a’ ns lordot (Bussell) , mivel őt ’s az oldala melletti u ra
kat , e’ föld semmi hatalma nem birandhatja olly indítvány elfoga
dására. —  Russell eltérőleg válaszolt; jelenté azonban, hogy azon 
esetre, ha a’ fönálló törvényt az ellenzés pártczélra kívánná ferdítni, 
’s néhány jogszerű választást ügyekeznék ármánykodással megsein- 
m itni, valóban szükséges leend hathatós eszközökrül gondoskodni 
minden Illyés m erény-megdöntésre. Russell e ’ nyilatkoztát minden 
szinti ministerségi barát lelkesült tetszéssel fogadé. —» Ezután a’ pénz- 
ügymiuister szólalván meg, hosszasan vitatkozott a’ háztartási költ
ségről. —

Az alsóházi nov. S.'liki ülésben az említett ügyek után még 
a’ kincstári kanczellár szólalt meg a’ háztartási költségrül, ’s legin
kább arra kívánta figyelmeztetni a’ házat, hogy a), mivel a’ királyné
nak magányos vagyona nincsen , ’s b) Hannovera jövedelmeit nem 
öröklé , méltányos tekintettel legyen a’ háztartási költség-megaján
láskor minden egyes körülményre ; maga részéről minden iromány
nak vizsgálatul előterjesztését Ígérvén, mi IV Vilmos alatt nem tö r
tént meg , valamint évenkint a’ nyugdíjakét is , szoros ellenőrködé
sül. Ez utóbbi nyilatkoztát nagy tetszéssel fogadé a’ ház , mint azt 
is , hogy Hannovera különválik épen nem ártalmas az angol koroná
ra  nézve. Szavait igy re k e sz té : „Szükségesnek tartom azon jóslat
ra figyelmeztetni Ö nöket, melly szerint a’ háztartási költség fogná 
a’ reform erek valódi érzelmit kitüntetni , egyikünk sem teljesítvén 
kötelességét ’s áltáljában nem is cselekedvén őszintén. Most tehát 
illő czáful úgy alapítsa m eg a’ háztartási költséget a’ ház , hogy az 
országot nem erőtetvén m eg, fiatal királynénk sorsát egyszersm ind 
biztosítsa, nehogy utóbb adósságokat legyünk fizetni kénytelenek.— “ 
A’ 24iki ülésben Russell J. 1. inditványára több házszabályozati ren 
delet fogadtatván el , (3 5 4  szóval 66  ellen); azon indítványát,
miszerint karácsonkor február 1 jeig  halassza el ölésit a’ ház, ’s 
aztán bocsátkozzék a’ választási kérelmek vizsgálatába , Peel R. ’s 
S tanley 1. közbenszóltára oda módositá, hogy eziránt dec. 7én újabb 
indítványt teend.

Előbbi számunkban em lített beszédében Leader többi közt 
ezeket mondá: ,,.V minister ur tegnap mondá (Russell), m iszerint 
<5 a’ képviseleti rendszer további javításához egyezését nem adandja; 
e ’ nyilatkozat minden reményünket eltem eté, a’ m inisterségre pedig, 
mellynek ő tagja, vészt hozand, ’s megfosztja azt a’ népképvise
lőinek bizalmától. (Halljuk !) Állításom valóságáról m eggyőzheté a’ 
ns lordot azon tetszés , mellyel nyilatkoztát az ellenzési padok fo- 
gadák. E’ tetszés azon egyezés párthiveül avatá őt fel, melly a’ to- 
ryk  véleménye szerint örökre egyesíti a’ két aristokratai osztályt ; 
ámde e’ szerződést a’ nép m egegyezte nélkül vivék véghez. (De
rültség az ellenzési padokon.) Ismérem azon kedvetlenséget, melly 
e  szóval „változás“ párosu l; tudom minő nevetségesnek mondják ez 
eszm ét: javitni a’ javitótörvényt; de midőn a’ nép változtatást kíván, 
bizonyosan nem csupán puszta szó kedvéért akarja ez t, hanem a- 
zért, mivel rósz helyzetét javitni törekszik. (T agadás’s zúgás a’ to- 
ry  padokon.) Midőn valamelly állapot elviselhetlenné lón, minden 
ese tre  m eg kell azt változtatni. (Tetszés a’ szabadéiulü tagok pad
jain.) Miután a’ javitó törvényt már megkapá a’ nép , ugyan m iért 
nem kaphatná már most meg e’ törvény javítását is? (A’ to rykközt 
a’ zúgás erősbő l; Siblhorp ezredes gúnyos tagadási mindinkább hall
hatók.) E’ félbenszakasztások bennem épen nem  támasztnak csudála- 
to t, ’s meg sem  zavarnak; tudom, a’ mostani ministerségtül az 
ország sem m it sem várhat. Midőn a’ nem zet kivánatit a’ ns lord 
(Russell) ’s társai félreértik, mit várhat tőlük egy olly n é p , m elly  
csekélyebb hatalommal bir jogai föntartására ? (Halljuk!) Tudni fog
ják Önök, hogy itt Alsó-Canada ügye forog fen, m ellyet épen nem 
csak egyedül érdekel e’ kérdés. M egbizonyitandom, hogy a’ nép 
igazságos kivánaiival konok ellenkezési a’ korm ánynak, azon nyu
galmas erényes nem zetet nyílt lázadásra fogják kényszerithetni. Re
m ényiem , ő föls. kormánya okulni fog e’ példán (Hathatós halljuk! 
több irlandi követ részérül.) Tisztes barátom (Roebuck), Alsó-Ca
nada ügyeinek becsületes ügyes védje , már nem ül e’ padokon ; (a 
toryk közt kaczaj); ezt sajnálom, ’s az egész ház ’s Canada is v e 
lem együtt sajnálandja. A’ ns lord (Russell) békitő rendszabályokhoz 
nyúlással biztat ugyan bennünket; de benne nem bizhalunk, m ert 
valljon azért tagadja e m eg tőlünk képviseleti rendszerünk javítását, 
hogy az alső-canadaiakat ajándékozza m eg azzal ? (Tagadás.) E rő 
sítem , miszerint az angol nép e ’ javításokat sürgeti, meg pedig 
leghatahnasbul a’ grófságokban. (Élénk tagadás a’ tory-padokon.) 
A’ megyék egyhangúlag harsogtatandják ezt Önök füleibe. (Nem , 
nem !) Már múlt évben mondaték, miszerint békitő rendszabályokkal 
szándék ismét egyesítui minden jó érzelmű canadait; de mindjárt 
m egérkeztük után mély undor emelkedők azon alkotmány-elleni és 
zsarnoki rendszabályokra Canadában , -s a’ canadai nép komolyan el
válásról szóla. Xyilványos gyűlések tartatván, az abban részűiteket 
durva önkénnyel büntetek, s most már nyílt lázadás küszöbén «$11-
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nak aa oily könnyen megnyugtathatott canndoiak. S pedig nem csak 
Alsó-Canada keltbő l a’ kormány rendeleti ellen; hanem Lanarkban, 
Felső-Canadában is nyilványosan összegyűlt a nép, s egyhangúlag 
egyesülést határzott ügy védelmükre az alsó-eanadaiakkal. Felső- 
Canada egyéb részeiben is hasonlót határzának a’ népgyülések. E ’ 
ház nem  isméri azon szellemet, mi a eanadai népet lelkesíti. K ö
zönségesen békeszerető népnek mondogatják azt, melly koránsem 
m erészkednék fegyvert emelni Anglia ellen. Ezek igen csalatkoz
nak. A’ községek szé/ytiben önkénytes fegyveres csapatokat alakít- 
nak ’s a’ eanadai sajtó folyvást az amerikai függetlenségi hábo
rút e m le g e ti .__A’ Vindicator oct. 6 -iki száma következő vész-
jóslatu hirt közöl: ,,A’ 83ik  ezred hir szerin t, e’ télen a folya
mok inellettállomásozand; ugyan holleend jövő tavaszkor?“ —  Való
ban, mi is kérdezhetnők :„ Ugyan hol leendnek jövő tavaszkor mi* 
nistérink ?“ (Kaczaj.) Nyíltan tudatom a’ m in isterséggel, hogy 
kormányzata nem  sokáig fog tartani, ha folyvást makacsul szándé
kozik minden rendszerjavitást ellenzeni. “ (Halljuk!) Hasonló é rte 
lem ben szóla Buller is, mire aztán Russell J. 1. igy válaszolt: „Fen- 
hangon mondom, soha még alaptalanabból nem vádoltaték statusfér- 
linak m agaviseleté, mint most ez én tettem. (Tetszés.) Tegnap el- 
határzám, hogy legkisebb kérdést sem érintendek, melly kedvetlen 
vitára nyújthatna alkalmat: egyszersmind azonban föntartám magam
nak azon jogot, hogy gondolatimat minden, nekem alkalmatlannak 
vagy veszélyesnek látszó kérdésről,leplezetlenül kimondjam. Bizonyos 
szónokok jogtalanul kívánnak pályát mutatni a’ kormánynak, mellyen 
haladnia kelljen. Nem szándékozom itt elv - vallomást tenni, ’s nem 
mondom: hivatalomban maradok e vagy magányos életbe lépek, 
(halljuk !) de bizonyosan ez utóbbit válosztanám, mintsem véle
ményem szerint a’ hazának ártalmas rendszert fogadnék el. (Han
gos tetszés.) Én a’ javitóterv előterjesztésekor csak azt nyilatkoz
taién), m iszerint a’ kormány ’s ház minden tagjának joga legyen utóbb 
a’ hét évi parliamentidőt ’s titkos szavazást kérdésbe hozni, ’s azon 
megjegyzést tevém egyszersmind , hogy jól meggondoljon a’ ház 
minden következményt, mielőtt olly rendszert alapítna, melly az e- 
gész felelősséget a’ választókra ruházza, ’s a’ parliamentidőt az 
ügyfolyam kárára megkurtitná. (Halljuk !) Mi a’ titkos szavazást il
leti, én attól nem várok annyi jót, mint mások (halljuk!), sőt azt 
sem , hogy az a’ rettegletést vagy vesztegetést m egszüntethetné, 
(K étszeres halljuk !) A’ titkos szavazás pártolóji egyszersmind 
a’ ^álasztásjog kiterjesztetését kívánják minden egyes házbirto
kosra, véleményem szerint ez a’ m egvesztegetést niég tetem esül sza- 
poritná. (Tetszés.) Részemről úgy hiszem , jobb lesz az országos 
ügyeket szorgalmasan folytatnunk a’ javító törvény szerin t, mint 
uj ’s bizonytalan sükerü választási rendszert kisértgetni, melly 
minden esetre megzavarná az ország nyugalmát.“ (Tetszés a’ m i
nisten- ’s tory-padokon.)

Alsó - Canada hatalmasul forrong. A’ Papineau - párt Valii
ban függetlenné szándékozik oct. 29én nyilatkoztatni az országot. 
E’ czélra Grand-Brouleeben rendezi ügyeite’ párt, 17 angol inér- 
földnyire Montrealiul. A’ kormány hathatós rendszabályok kifejtésivel 
foglalatos a’ zendület - elnyomásra, ’s az egész tartományt elárasztó 
katonasággal.

A’ legközelebbi parliamenti szünet alatt folyvást igen nagyob- 
bult, most pedig az első pár napi viták által nyíltan kimondott szaka
dás a’ whigek ’s radicalok k ö z t, általányos meghasonlással látszik 
fenyegetni e’ két pártot. A’ True-Sun igy szól e’ tá rg y ró l: „Ö röm 
mel látjuk, miszerint a’ radical párt vezértagjai végre olly állásba 
helyzék m agukat, melly politikai igényiknek, ’s azon bizalomnak 
m egfe le l, mit olly nagy ’s fölvilágosult néptömegek bennök hely
zenek. Most levél kering aláírás végett pártunk k ö z t, mellybeu 
tudtokul adatik ó föls. m inistereinek, hogy többé a’ szabadelinűk 
támogatásira nem számolhatnak, ha a’ parliament-javitás lényeges 
kiegészilésehöz nem adják m egegyezésüket.“

Angol lapokat élénkül foglalatoskodtatja a’ Russell javító 
törvény módositásáruli nyilatkoztából támadott m inisterség ’s radica- 
iok közti feszültség. De a1 Times szerint ez nem sokáig tartand, 
m ert a’ m inisterség majd nyújt v a lam it,’s a’ radicalok azt elfogad
ván, kibékülnek. A’ radical True Sun ellenben maradandó szaka
dást jósol a’ whigek ’s radicalok közt.

A’ már többször em litett stockporti lakomán hosszú beszé
det tarta szokott szellemében 0’ Connell, ’s leginkább ismért elveit 
fejtegeté a’ választasjog kiterjesztése , titkos szavazás ’s egyéb újí
tások irá n t; közben pedig nem mulasztó el jól megszabdalgatni 
a’ torykat, mit mindenkor harsány kaczaj ’s tetszés követe ; külö
nösen Burdett volt az, kire elméssége nyilait röpitgeté. A’ lakomán 
majd három ezer ember volt je len , kik minden szavát zajos te tszés
sel fogadók a’ „nap oroszlánjának.“ (így nevezé néhány tartományi 
lap t- i. O’Connellt.) —- Sharman-Craw forddal, ki Irland elárulása mi
att vádoló ő t ,  már utolsó nyilatkoztát közli Q V onnell, m ellyben, 
miután élénkül szem ére lobbogatja vádja alaptalanságit, záradékul igy 
szó l: ,,’S ime most már örökre elbúcsúzni készülök Ontül. írjon Ön 
még ezeregy levelet e llenem ! Ön már előre fölmentett engem at
tól, hogy azokat válaszra, vagy csak elolvasásra is méltassam. T e
hát csak vitézül Írjon Ön! A zonban, mielőtt elválnánk , engedje Ön 
határtalan szánakozásomat ’s nagylelkű megbocsátásomat nyilványit- 
nom Ön iránt. Búcsuzásul még egy jó  tanácsot fogadjon Ön tőlem. 
Jó  lesz, ha azt mindenkor szigorún követendi. Ne támadjon meg Ön 
löbbé senkit, ha nem ért a’ dologhoz, vagy bizonydíványokkal nem 
képes előállani. Még csak bérekesztésem  hiányzik: élj boldogul ’s

habár őrökre i s — ám Egyen , örökre élj boldogul! Éljen Ön ezer 
évig. O’Connell Dániel.“

F R A N C Z I A O R S  Z A G.
A’ Moniteur Algérien szerint Nemours és J óin vilié kir. hgek 

nov. 1 lé n  Algierba érkezvén, ^ünnepélyesen fogadtattak. Másnap 
szemlét tartottak az ott állomásozó katonaság fölött, este pedig a’ 
színházban „Norm a“ daljáték első felvonását hallgatók. Nov. 20án 
fényes tánezvigalom adaték tiszteletükre. —  A’ párisi rokkantak 
házában készületeket tesznek Damrémont holttestének elfogadtatásá
ra. —- A’ Commerce Spanyolországba visszautaztukat jelenti Tore- 
no, Cordova, d’ Össunna , de M iraflores, Frias hg, Alava tábornok 
’s egyéb spanyol uraknak. Cordova tábornok többször értekezett 
Mólé gróffal, miből azt akarják következtetni, hogy Esparterot fog
ja fölváltani a’ főparancsnokságban. —

B E  L G 1 U M.
Belgiumi levelek szerint Antverpet rövid idő alatt szabad 

kikötőnek fogják nyilatkoztatni, mint a’ mi az emlitett város ’s egész 
Belgium virágzására nagy befolyású leend. Lüttichben a’ nov. 2kán 
dühöngött irtóztató szélvész az újonnan épült katonai laktanyát lezúz
ta, minek több száz katona tem ettetett omladéki alá.

A M E R I  K A.
A’ brazíliai kormányzó Diego Antonio Feijo sept. 1 Okén le

mondott fényes hivatalárul, kinyilatkoztatván a’ kormánynak ’s ta 
nácsnak, hogy gyöngélkedő egészsége miatt Sant Paul tartományba 
szándéka vonulni. Pedro de Araujo Lima vévé által ideiglen a’ kor
mányzói hivatalt. Feijo leléptekor következőleg nyilatkozók a’ b ra
zíliai néphez : „Brazíliaiak ! T iértetek léptem az ország első tisztsé
g é r e ; tiértetek köszönök le magas helyzetemről. Nagy dolog em be
reket ’s körülményeket ismérni. Meg valék győződve, hogy lehetet
len körühnényiiekhez szabott alaptörvényeket lé lesitn i; de nem aka- 
rék hálátlan lenni, ’s meg kívántalak győzni benneteket, mennyire 
nem rajtam múlt czélszerü intézetek által kielégíteni statusszükség- 
tek e t, ’s elháritni a’ roszat, melly nyomasztja országtokat. É rz em , 
hogy más polgárnak szükség pótolni helyem et, ki ügyesb vagy 
szerencsésb lévén mint én, képes fog lenni a’ politikai testületek rész
vétét megnyerhetni. Elszámilhatnám a’ legyőzhetlen akadályokat, 
mellyeket előre láték ’s tapasztalék, de m iért? Ószintén kimondom, 
nem valék elég erős teljesíthetni, mit tőlem vártatok. Visszaadom 
kezeitekbe a’ hatalmat, nem akarván tovább kecsegtetni olly rem ény
nyel a’ birodalm at, mellynek sükerülése felülmúlja erőmet. M eg
tettem  m indent, mi tőlem függe. Akármi sors várakozzék rám, bra
zíliai polgár maradok szüntelen , ’s hazám iránti kötelességim ről so
ha nem felejtkezem e l“.

N É  M E  T 0  R S Z Á G.
Kölni tudósítás szerint az emlitett kölni érsek a’ lakjához leg 

közelebb eső kapun a’ városbul ki, ’s porosz - Mindenbe vitetett. 
Őst. Beob. —-

A’ nov. 22ki hannoverai lap két kabineti rendeletet közöl nov 
14rü l. Első a’ kabinetet ’s tartományi m in isterséget, a’ 2dik a’ hó- 
dolási esküt illeti. Ezután csupán a’ status- és kabineti minister leend 
tanácsosa’ kabinetben, előterjesztendi az illető tárgyakat, a’ kerüle
ti ministerek tanácskozásiban m eg fog jelenni, tőlük minden tárgy i- 
ránt fölvilágositást kívánhat, rendeleteiket a’ kir. parancs m egjele
néséig felfüggesztheti, ’s a’ törvényhatóságok késedelem  nélkül ta r
toznak engedelmeskedni határozatinak. A’ kabinethez intézendő min
den irományt neki kell áltnyujtani fölnyitás végett; ő rendelendi el 
a’ kir. házi foglalkozásokat , a’ szövetségi ’s kültárgyakat, a’ sta- 
tusgyüiésseli tanácskozásokat,’s az ország levéltárát. A’ status-és tar
tományi ministerek önállólag viendik kormányzatukat közvetlen fele
lősséggel tartozván a’ királynak, egyedül ók fogják aláirni az illető ta r
tományok körleveleit, de semmi illy czim alatti rendeletet „különös kir. 
teljeshatalom ereje szerint“ közre nem bocsáthatnak. Tudósitásikat a’ ki
rály elibe terjesztendik ’s tőle veendik a’ parancsot, vagy közvetle
nü l, vagy a’kabineti minister által. A’ kabinet körébe tartozik min
den törvény, rendelet és igazgatási elv (a’ közelebb felállítandó sta
tustanács jóváhagyása m elle tt); a ‘ költségvetés és fontos pénzügyi 
elvek ; a’ ministerek, igazgatást illető évenkénti, tudósításának, mint 
a’ fő pénztárok hónaponkénti kivonatának vizsgálata ; a’ kabinet fog 
kinevezni követeket, fő tisztviselőket, göttingai professorokat stb., 
a’ kabinet rendel fizetéseket, kegyelem pénzt, az osztogat érdem jele
k e t , hatalma van büntetésül elbocsátni szolgálatból, kivevén a* bí
rákat, az erősiti meg a’ halálra vagy holtiglani fogságra elitéltetést; 
m egkegyelm ezhet, a’ kegyelm ezést eltörlesztheti ; alapíthat elsó- 
szülöttségi jogokat (majorátus) ; em elhet magasb helyzetre ’s adhat 
szavazati jo g o t; elidegenittetése vagy elzálogittatása a’ koronajó
szágoknak, a’ városi alkotmányok, ’s a’ közintézetek alapittatása, 
a’ fontosabb szövetség és külső tárgyak , a’ tartományi m inisterek 
közötti tanácskozás elhatároztatása mind a’ kabineti körbe tartoz
nak. —  A’ hódolósi uj rendelet m eghatározza, hogy a’ már eltör- 
lesztett alaptörvényre nem tekintve, csupán ő felségének ’s u tó 
dinak szükség határtalan húséget esküdni. Mind a’ két határozatnak 
csak kabineti minister Scheie van aláírva. Östr. Beob.

Thüringbül nov. 2 2 rül ezt Írják: Erfurti és gothai tudósítá
sok szerin t egy részrül P o roszo rszággal’s a’ ném et vámegyesület
tel , más reszrül Hannoveraval, Oldenburggal és Braunsclwveiggal 
szerződés szerinti egyezés köttetett a’ kereskedési kölcsönös viszo
nyok előmozdittatása ’s a’ csempüzés megakadályoztatása iránt. E ’ 
lépés is befolyással lesz a’ német kereskedési összetartás el (moz
dítására. Ezen egyezésen kívül, egy másik is köttetett nov. Íjén
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Poroszország, Hannovera és Braunschweig között, azon hannove 
rai ’s braunschweigi örökös tartományok adóztatása iránt, mellyek- 
az idén a’ német vámegyesülethez csatlakoztak.

Mindenből írják , hogy legfelsőbb rendelet következtében, 
oda mint ideigleni lakhelyére a’ kölni érsek m egérkezett. Még az 
nap megtelepült szállásán, hol a’szükségesekben ’s kényelemben sem 
fog fogyatkozást szenvedni, úgy leven elrendelve minden, mint illő 
az érsek helyzetéhez. Ugy látszik azonban, hogy az érsek ur nagyon 
elvonultan kivan élni.

A’ hannoverai lap nov. üüki számában körülményesen tudósít 
a’ király utazásirul; kit Celle, Medingen, és Lüneburg várasok öröm 
zajjal fogadtak. A’ király különösen Lüneburgban nyilványitá, meny
nyire szivén fekszik népe boldogsága, ’s felszólító népét a’ szem é
lye iránti bizodalomra !

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápoly nov. üOkán: A’ nápolyi hírlap bizonyos határozatot 

(fermant) közöl, mit a’ szultán az aegyptusi basának küldött, melly- 
ben parancsoltatik, hagy az aegyptusi basasági tartományokban, 
a’ nápolyi és szicziliai hajóklul több vámot kívánni nem szabad, mint 
egyéb tartományokéitól.

Nov. 1 6 , és 17ike éjszakáin iszonyú szélvész dühönge Ná
poly vidékin, melly három hajót zúzott össze, ’s közöttük két ausz
triait, mellyeknek Genuába volt rendeltetésük. A’ nápolyi gőzös 
Maria Christina, melly nov. lö k é  éjjelén utazott el NápolybulMar- 
seillebe, a’ baiaei öbölbe vonulván a’ veszélyes szélvész e lü l, meg- 
menekvék; a’ másik nápolyi gőzös Ferencz , melly Livornobul jőve, 
nem érhelé el a’ nápolyi partot, Castelíamareba hajtatván a’ szél- 
vésztül. Az utasok szerencsésen kiszállhattak.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Bizonyos levelező állítása szerint a’ Lyons ú r és görög kor

mány némelly főemberei közti súrlódást elligazitottnak tekinthetni. 
31ondják, Usiglio ismeretes ügyében m agaaz angol udvar is hely
benhagyó Rudhardt m inister tettét. A’ második izgága Weichs b. 
vigyázatlansága miatt tö rtén t, ki a’ királyné névnapja ünnepén nem 
mutatott ki Lyons úr számára szokás szerint bizonyos asszonyságot, 
mi által a’ követ ur m egsérültnek ’s mintegy kizáratottnak vélvén ma
gát a’ diplomatiabul, nem vön részt a’ társaságban. Ez utóbbi eset 
szemszurólag ’s komoly alakban kezde föltűnni. Késvén a’ főudvar
m ester az engedelem kéréssel elkövetett vigyázatlanságáért, a’ dolog 
diplomatiai fontosságúvá látszék változni; de végre a’ görög kormány 
engesztelő módja eügazitá. Beszélik, hogy ez alkalommal Rudhardt 
úrral ugyan mérsékkel bánt a’ megboszankodott angol követ, ellen
ben Weichs ur ellen kemény szavakra fakadt. —  A’ kereskedés most 
igen élénk. Hat gőzös horgonyza egyszerre a’ kikötőben , ’s több 
mint száz nagy részint főrangú személy várta vesztegintézetben az 
időt a’ hamvaiba! föléledt ország m egtekinthetésére. Kitünének külö
nösen azon főszemélyek közt: János ausztriai főherczeg, Adalbert és 
Auguszt porosz hgek ’s Maksz leuchtenbergi hg. Vesztegintézetünk 
szerencsére annyira elkészült, hogy a’ vendégek nagyobb részit be- 
fogadhatá, ’s a’ hgek bútorozott szobákban kényelmesen lakhattak; 
A’ király ’s királyné többször kilovaglának a’ vesztegintézethöz a’ fő. 
vendégek meglátogatásira. E z intézetek eszközülszolgálandnak Gö
rögország összeköttetésére a’ müveit Európával, ’s 1 em énylhetni; 
hogy az olasz kormányok véget vetendnek vesztegintézetiknek, miu
tán m egfognak győződni, hogy Görögország elégótalom  napkelet 
ellen. —  Belgium szép példája hihetőleg hatással leend Görögor
szágra is. A’ Piraeustól Athénéig vasutat szándékoznak létesitni- 
sőt tervben van csatornát vinni keresztül a’ korinthi szoroson. Ez 
utóbbi vállalat csak részvényes társaság által valósítható. Szóval, Gö
rögország állapotja megnyugtató, ’s minden alattomos ’s csendhábo
rító fondorság megbukott.

Athénéből nov. lü rü l  ezt írják : A’ mai gőzössel elutazik 
W eichs b. eddigi szertartó - m ester a’ görög udvarnál, ’s mint hal
latszik Saporta gr. udvari marsai is leteendi még az idén tisztségét, 
’s elhagyandja Görögországot. Weichs b. olly hirtelen történt vál
tozása sokféle hírre szolgáltatott alkalmat. Némellyek a’ nagy taka- 
lakosságról beszélnek, mit a’ király a’ főbb tisztségeknél kitüntet
ni szándékozik , mások azt szeretik hinni , hogy ezután főhivatalokra 
csupán görög származásnak fognak emeltetni. —  A’ fens, vendégek, 
t. i. János ausztriai főhg, Adalbert és Auguszt porosz hgek, Maksz 
leuchtenbergi hg jelenléte nagy érdeket ’s különös élénkséget tá- 
maszta Görögország fővárasában. Az udvar elkövetett mindenféle 
módot a’ fővendégek e’ gyönyörű éghajlat alatti mulattatásának mi
nél inkábbi kellemesitésére. Egy udvari tánczmulatságkor a’ ko
moly hadiférfiak tüntették elő a’ görög nemzeti tánczo t, ’s a’ minis- 
terelnök házánál adott két tánczmulatságban a’görög asszonyok nem
zeti tánczavoná magára főleg a’ figyelmet. Némelly érdekes kiásás 
is történt a’ hgek olt léte alatt. Az akropolisi ásományok’ előhala- 
dása köztetszést nyert. M eggyőződlek kétség kívül a’ fens, utazók, 
hogy emelkedési ponton van Görögország. Auguszt porosz hg fér
fias komolysága, János ausztriai főhg őszinte nyájassága, Adalbert 
porosz hg mély hatású tudományszomja, leuchtenbergi hg szép fér
fiassága kedves benyomást okoztak a’ görögség szivében. __ A’
sereg kiegészitésirüli törvény, némi módosításokkal ellátva a’ sta-
tuslanácslul, a’király elibe térjeszteték helybenhagyatás végett. ___
Lajos bajor királynak egy szép arany billikomot ajándékozott Athe
ne városa, e’ körirattal: „Lajos bajor királynak az athenei közön

ség , hálája jeléül“ . A’ nagylelkű bajor király ugyanis szépen meg- 
ajándékozá az athenei kórházat.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápoly nov. 5. Azon gőzhajózás, mit Marseille és 

Konstantinápoly között alapított a’ franczia postahivatal, ’s mellyet 
már f. évi májusban kezdének e l , rendesen foly háromszor hóna
ponként. A’ gőzösek ugyanis nemcsak pénzt ’s utasokatszállitnak, ha
nem leveleket is , úgy hogy a’ londonilevelek 18% , a’ parisiak 16* a’ 
marseilleiek 13  nap alatt érkeznek Konstantinápolyha. Ezen intézet 
nem kis befolyású leend ugyan a’ keleti kereskedés élénkítésire; 
azon két panasz van mindazáltal ellene, hogy sok vitelbér kívánta
tik a’ levelekért, ’s hogy a’ franczia posta - hivatal minden levelet, 
melly idegen országbul érkezik, gőzöseken száltit, habár világosan 
fel van is jegyezve a’ Bécsen általi utasitás. Különösen ez utóbbi 
rendeletiránt komoly előterjesztést szándék tenni, annyival inkább, 
mivel szárazon sokkal kevesebb költséggé! ’s biztosabban, gyako
ribb alkalommal, ’s majd szintolly kevés idő alatt, mint tengeren 
szállíttatnak darab időtül fogvást a’ levelek Törökországba.

A’ kapudán basa alatti török hadihajók Tenedoshoz közel- 
horgonyzanak, ’s csupán kedvező időre várnak , a’ fővárosba visz. 
szatérhetés miatt. A’ főváros egészségi állapotja naponként javul.

Sőt konstantinápolyi legújabb értesítés szerint, a’ török ha
jósereg a’ kapudán basa alatt oct. 3ökán szerencsésen a’ Dardanellákba 
vitorlázott. Gallois admiral követé a’ hajósereget Tunsból szinte a’ 
Dardanellákhoz értéig. A’ kapudán basát minden pillanatban várták 
Konstantinápolyha. Egy franczia hajó, melly kurírt ísv iv e , Tou- 
lonból nov. 2kán Konstantinápolyha é rk eze tt, hivatalos levelekkel 
Roussin admiraltól.

O R O S Z O R S Z Á G .
Azon eszm e, melly némelly orosz kereskedők elméjében 

már előbb fogam szott, hogy t. i. orosz - ázsiai kereskedő társasá
got alakítsanak, a* délnyugati Ázsia szomszéd statusivali közieke. 
dés végett, melly kapcsolat aztán lejebb is fogna terjedni Orenburg 
és Tiflis középpontokbul, mint hallatszik, rövid idő múlva létesit- 
tetni fog —

Bukarest, nov. lü k én . Odesszai újabb levelek szerint már 
mintegy 100  ra nőtt a’ dögmirigyes betegek száma Odesszában. Az 
idegenek nagyobb része elhagyó a’ várast. Ausztriai részrül nyolcz. 
ezer ember rendeltetett a bukovinai határszélekre őrvonalul. Azon 
ideeenekre nézve, kik ez intézetek közre bocsáttatása előtt lépték 
által Odesszából jőve az ausztriai határt, hasonlag szigorú biztosítási 
rendelés van téve.

Szent-Pétervár nov. l 8 kán: A’ czárt várják Moszkvábul a’ fő- 
~várasba Mihály nagyhg névnapjára, melly nov. ÜOkán leend, de 
a z u tá n  ismét vissza szándékozik családja körébe Moszkvába. 

E L E G Y H I R -
A’ Times törökországi levelezője szerint Persia péniálla- 

potja nem hogy javulna, sőt naponként roszabbul ügylátszik az erő
szakos eszközök sem  használandnak többé pénzcsikarásra. Ispahan, 
Shiras ’s egyéb népes várasok lakosi annyira el vannak keseredve 
a’ kormány ellen , hogy a’ nyugtalanság kitörése nem  maradhat el 
azon  esetben^ ha a’ felsőség erőszakoskodnék. —  A’ tunisi basa 
és Francziaoaszág közli szerződés miatt még sokkal magasb fok
ra hágóit a’ basa népszerűtlensége. Az összeesküvés élete ellen 
már épen kitörendő valn, midőn az felfödözteték. Sáppá Táppá első 
m inister több főczimboráival az összeesküvésnek, kivégeztetett.

Qct i>tkén hunyt el Aachenben tüdósorvban amaz ismerete» 
sza lm a - szerű  hangász Lusikow. Ottani hosszas tartózkodta közben 
•összeszedé egyszer - de csupán egyszer-annyira  erejét, hogyhan- 
gászati hattyúdalát hallatható; de ezen m egerőtetés baját súlyosította. 
Csak 3 2  évet élt. Benne egy  hangászati lángész aludt e l , melly 
kipótolni törekvén előbbi képeztetése hijányait, testét elemészté. 
Öa’ hsngászatnak élt. Csak ez vala képes olly erővel hatni lelkére, hogy 
még halállal küzdetekor is fölállott ágyában. —  A’ 1 8 3 oki táborozás 
em lékezetire egy óriási emlékoszlop fog az orosz czárnak és po
rosz királynak em eltetni. —  A’ tudományok párisi akadémiája, hogy 
az állati magnességről folyó vitáknak véget vethessen, 3 ezer frank 
dijt tett föl annak, ki alvó vagy éber állapotában, egészen sötét 
helyen képes leend olvasni vagy a’ tárgyakat megismérni. —  Nevr- 
vorkbol az ottani vámlajstrom szerin t, febr. U kálu l sept. lö k a ig  
készpénzben 14,1 7 7 ,7 5 9  dollárt (Ü for. 3  kr. pengő) szállítottak 
állal Európába. Azt, mi titkon vitetett ki, legalább is annyira számithat- 
n ; __ £  caracasi (Uéliamerika) angol ügyvivő P orter ur Paez tá
bornoknak a’ venezuelai se reg  vezérének egy becsületkardot küldött 
által, mit neki még ÍVdik Vilmos király „charactere ’s haza-szere- 
tete iránti tiszteletének jeléü l“ ajándékozott. Paez tábornok m ély 
hálával vévé az ajándékot, de csak úgy, ha a’ gyűlés alkotmány szerin t 
m egengedi annak elfogadtathatását. A’ dolog már a’ gyűlés elibe 
terjesz te te tt ’s a gyűlés Paezt , .dicső hazafi“ becsü leteim m el tisz 
teié meg.
G A B O N A  Á H :  dec. 7dik Tiszta buza 70 — 60 56 2 /3 -  Kétszeres 51 i/Ö.

Rozs 37 1 / 3  -  36- Árpa 29 l / S  -  26 2/3 -  24- Zab 20 ~  19 l / 3  —  
13. Kukoricza 83 l / 3 -  — 32 30 2/3-

P É N Z R E  L E T :  Becs dec. 5kén 3 pCtes stal. Kot. 2 á /S 2  > 1834iki 5 frtos köl- 
604 17/82 78 bécsvárási 2 i f i  pCtes bankó kot. tíö 1 / 2-  

D U N A  V Í Z Á L L Á S  dec. j ó n .— ,«' 3" 9"' 8*n : 6' 1" 6'" 9én: 5' 11" 6'“

Sserke»cti H e l m o c i y .  — Nyomtatja B e i m e l .
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szerd a  d ec  13. JELENKOR. 9 9 . xz ám .

F O G L A I. A T : Magyaros Erddlyország (Kinevezések j'clőldptetések ; niegtiszlelés ; n. szebeni orsz. ülések ; béesi ivó- vízcsatorna, hazafi adakozás pesti nemzeti 
sz in házunkra ; atyagyilkolás Sámsonban; királynénk ó cs. kir. föls. zászló - szalagot ajándékoz a’ kassai egyenruhás polgárságnak; in. t. Társ. gazd. Egyes, 
kam. tud.) A ustria; Portugália (az. uj ministei ség 1 elyzt te ; chartistái mozgalmak; ’sa' t.) Spamolország (lapvéleménya» pártok helyzetérül; az uj cortes osztály
zata; a* lázadók féklelenke.lési ; hadi hírek; Puycerda ostrom alul fölmentve; ’s a ’ t.) Anglia (partiaménti ülések; nevelés ’s a’ kalholikusok parliamentbül 
kizáratása iránti indítvány ; a’ kincstári kanczellúr beszéde a’ háztartási költség ügyében; broadlórdi nyugtalanság ; Alsó- Canadában a’ népfdrrongás kitörés 
hez közelít ; Oudeban lázadás; különféle, ’s a’ t.) Francziaország (Nemours liget afrikai alkirállvá óhajtják tenni : a’ l'ranczia consul elhagyja Timist; Dani 
rémorit tábornok holtteste Parisban; elfogatásuk ’s házmotuztatások, elegy ’s a’ t.) Lengyelország. Belgium. Németország. Amerika. Gabonaár. Pénzkelcl. 
Dunavizállás.

M A G Y A  R és E R 1) É L Y 0  R S  Z Á  G.
0  cs. ’s ap. kir. fölsége Farkas Ferencz székes-fehérvári 

éneklő kanonokot nagypréposttá, Ruretics Ignáczőrkanonokot én ek 
lővé, l'end l fe ren cz  székes-káptalani főesperest őrkanonokká, ’s 
Farkas Im re budai főesperest székeskáplalani főesperessé n ev e zn i; 
Dankovszky Gergely pozsonyi akadémiai görög literatura- ’s nyelv- 
tanítót tudósi nagyobb érdempénzzel diszesítni; továbbá, f. é. oct. 
2biki határoztában a’ balásfalvi görög-egyesült kápt lannál Erdély
ben felojka Gábor székesegyházi prépost halála következtében , R e
mény János fogarasi görög-egyesült püspök ajánlatára , Krajnik S i
monnak székesegyházi préposttá, Ráez Razilnak olvasó-, Nemes 
Jánosnak éneklő-, Alutan Konstantinnak ő r -, JBoer Istvánnak is
kolás - kanonokká ’s Alpini Izidornak kanczellárrá előléptetésit hely
benhagyni, Rarna János utolsó kanonokká kineveztét pedig mege- 
rősitni méltóztatott.

N. S z e b e n .  Nov. 25én  tartott országos ülésben, a’ leteti 
hódolatról készített türvényezikk az ezt ő felségéhez fölterjesztő föl
irat javaslatival felolvastatván, köziratra bocsáttatott, nov. i^Sán pedig 
megvizsgáltatván, a’ fókormánynyal követség utján közöllelett.

0  cs. kir. fölsége helybenhagyni inéltóztatván a’ bécsi vízcsa
tornák tervszabályát, az e’ czélra készített két gőzerőmü jövő ta 
vaszkor már megkezdendimunkálkodásit. Állandpedig az egész víztar
tó készület 17 nagy m edenezébül’s 9 3  kisebb kulból.

H a z a f i  a d a k o z á s .  A’ sardiniai király nevét viselő óik 
huszárezred’ tisztikara Milánóból, a’ magyar színházra legczélsze- 
rübben leendő fordítás végett Széchenyi István gróf által 2 5 0  pengő 
forintot küldött.

S á m s o n  (K. Szolnok megyében) m. nov. 23án egy irtóztató tett 
tanúja vala. E *** L*** ns személy ugyanis régóta háborga öregé- 
desatyjával bizonyos szántóföld m iatt, mellyet magának állaladatni 
kívánt, de az öreg azt életében átadni nem akarta. Eljővén a’ vetés 
ideje , a’ fiú megfenyegető atyját, hogy a’ kérdéses földet hévettetni 
ne m erészelje , m ert ő , bár ki legyen az, a’ vetőt főbe lövi. Az öreg 
e rre  nem hajtván az írt napon kiment béresével a’ földet m aggalbe- 
hintendő. A’ fiú is csak ham ar odaérkezett töltött puskával, s m ég 
messziről káromolva m egfenyegető a’ bérest, hagyna fel a’ vetéssel, 
különben agyon lövi. A’ béres megijedve le is teve a’ zsákot, de az öreg a- 
pa felvette azt’sfolytatá a’ vetést.Ekkor hozzá közéig a’ íiu ’s apját gorom
bául megtámadja, hogy m erészel vetni, mikor megmondotta, hogy bárki 
legyen, a’vetőt főbe lövi. Az öreg erre pofon vágta fiát,ez pedig előkapván 
puskáját, atyját egészen közelről hasba lóvé. A’70 éves öreg lerogy o lt, 
de nem halt m eg tüstint, hanem erőködöttfelállni. Látva ezt a’ term észet
elleni fiú, újra megtöltő puskáját, de a’ béres azalatt épen a’helység
ben levő szolgabiróhoz szaladván, ennek a’ dolgot feljelenté , ki azon
nal megtevőn a’szükséges rendeléseket, az eközben lóra kapott gyil
kost folytonos üldözéssel elfogatá. Az öreg  m ég egy nap élt, ’s ma
ga beszélte el a’ szolgabirónak az egész ese te t, azon kijelentett kí
vánsággal, hogy azon helyen vétessék fiának feje, hol a’ gyilkos lellet 
elkövette. A’ iiu eleinte semmi bünbánatot nem m utatott, de később, 
midőn hallotta , hogy öreg atyját tem etik, mondják, vad őrültség jelei 
mutatkoztak rajta.

lvassán dec. Okén: F zensz . k. város’ polgársága, f. évi nov. 
\  4 kén ünnepié legörvendetesb napjai egyikét. Ü fölsége a’ császár
né ’s királyné, az ezen város egyenruhás polgári által I805*s l8 0 6 ik - 
ban, midőn fels. fejdelmünk még mint koronaörökös, ’s többi cs. k. 
főherczeg ’s herczegasszony testvérei e városban mulatának , telt 
szolgálatokat legfelsőbb elism erésre méltatván, ezeknek egy , nem
zeti színeinkkel jeleskedő, ’s a’ bold, szűz mint M agyarország párl- 
fogójáhímzett képével, ’s a’ császár és király mintszinte a’ császár ’s 
királyné ő felségük házi, nem különben az ország, ’s Kassa város 
czim ereivel diszeskedő ’s következő feliratú : M á r i a A n n a  C a r o 
l i n a .  'II. R. MDCCCXXXY1I. a m o r i C i v i u m p r o  A u- 
g u s t o  C o n j u g e  S u o M D C C C V .  MDCCCYl e x c u b a n t i ,  
zászló-szalagot kegyelm esen ajándékozni m éltóztatott, mellyis egyj 
Dietrichstein Móricz gr. császár 's királyné ő föls. főudvarnoká- 
nak , Szirm ay Tamás István gr, aranykulcsos, ’s ezen város e- 
gyenruhás polg rsága őrnagy ’s parancsnokához intézett levelének 
elolvasta, ’s ennek lo'ytában ezen sz. k. város főbírája Fedák J á 
nos ur mint vál. polgárig őrnagy ’s parancsnok által tartatottlelkes be
széd után a’ városi 7 anács állal a’ válasziott község jelenlétében 
az érintett egyenruhás polgárságnak állal adatott. Leírhatatlan a’ 
hála, mellyel ezen nagykegyü kitüntetés, ’s méltatás e’ város hű 
polgársága szivében gerjeszte, kik örömkönnyes szemekkel ’s édes 
érzéssel emelkedő melleikből, a’ dicsőén uralkodó házas pár’ bol
dogságáért buzgó kivánataikat ismételve hangoztatok ’s öröm -elő- 
érzéssel várják az ezenfejdelmi megbecsülhetetlen kegyelem által 
megkülönböztettek a’ zászló - felszentelés ünnepét.

A’ m. tud. t á r s a s á g ,  dec. 4kén tartatott kis gyűlésében év
könyveinek ügyében tanácskozott. Ezen kívül: I. Guzmics Izidor r.

tag’ értekezése ,,a’ művészeti, különösen szinészeti nyelvről“ \  ö 
rösmarty Mihály r. tag’ — , Szlemenics Pál r. tagé „A’ félreérlelhe
tő és megerótlenilhető, hazai törvényeink szerint“ Szlrokoy Aulai 
r. tag’ — , ’» \  állas Antali’, tagé ,,az Erőegy - közönyről“ Győry 
»Sándor r. tag’ ajánlatára a’ tudomanytárba felvétetni rendeltetlek. 11. 
A’ könyvtár következő ajándékokkal növekedett az illető szerzők’ és 
kiadók’ résziről; a) Jósika Miklós’ regényei VI. Y II. \111 dik kötet- 
Pesten 1837. b) Gazdasági tudósítások, kiadja a’ gazdasági egyesü
let; első évi folyamat’ 2dik füzete, Budán, 1837. c) Egyházi énekek 
a’ kér. katholikus hívek’ számara (Róder Aloizlól), Ludán, 1837.

A’ G a z d a s á g i  E g y e s ü l e t ’ Burthpore nevű telivér mén 
lova jövő évi martziustól kezdve Pesten az egyesületi köztelken fog 
hágni. A’ hágatási bér egy- egy kanczától 25 p. ft, mellyek számá
ra szinte a’ köztelken alkalmas istálló, ’s takarmány ilendő áron fog 
kiszolgáltatni. E’ végre az illető tulajdonos urak neveiket a’ n. Ca- 
sinoban, vagy a’ köztelki ház gondviselőjénél előre feljegyezhetik; 
hol egyszersmind az említett ménnek ára ’s m egszerezhesse íelől 
közelebb értesülhetni. Egy alkalommal, minthogy az országos mé
neskönyv 2ik részének szerkesztése már megkezdetett, azon t. urak, 
kik akár honi, akár külföldi születésű telivér lovak’ birtokában van 
nak, ne sajnálják azok neveiket és származásukat Tasner Antal ver
senyjegyző úrral (Pesten a’ Rálvány - ulczában gr. »Széchenyi ház) 
minélelőbb tudalni. Pesten f. é. dec. 7ikén tartott válaszloltsági ülés
ből. k a c s k o  v i e s  Laj os  titoknok.

A’ in. kir. udv. kamra 8 zlovácsek Ferencz bártfai sóárnokol 
saját körtére ugy anazzá belyzé át G ácsraés Schuller Leopold tokaji 
sóhivatali írnokot ugyanolt szálm esterré alkalmazá. Gaal József új
vidéki sópajtaőr f. é. nov. l l é n  meghalálozotl. Kam. tud.

A U S Z  T R I A.
Auguszt porosz k ir.bg . dec fikán utazott el Récsbül Berlinbe, 

János fhg pedig épen azon nap este é rkeze tt meg.
P O R T U G Á L I A .

Miután végre olly ministerség alakult Lissabonban, melly 
állalányos bizalmával látszik bírni a’ nem zetnek, talán nyugalmasb 
menetűk leend jövendőben az országos ügyeknek, annyival inkább, 
mivel most némelly pénzügyi terv v n koh alatt, mellynek létesül
te képessé teendi a’ kormányt legsürgetőbb tartozásinak kielégíté
sire. Az uj ministerség mérséki rendszert látszik követni, külhalal- 
makkal pedig ’s főleg Angliával jó egyetértésben maradni. A ’cor- 
tes egy k újabb határozata szerint 35  évesnél fiatalabb férfi taná
csossá nem válosztatbalik. Azon indítvány, hogy minden kir. hgnek, 
mihelyt 18ik évét túlélte, helye legyen a’ tanácsban, zajos vitát 
támasztván, végre oda lön módosítva , hogy e ’ joggal csupán a’ ko
rona - hg élhessen. Nov. ló é n  d. M iguel ’s u'ódinak kizáratását a’ 
portugál trónrul újólag közakarattal törvénynyé halárzá elfogadtat
ni a ’ cortes. A’ portugál követ parancsot vön : Mendizabaltól köve
telni azon 27  ezer font sterlinget, m iket azon becsületes férfi, mint 
Portugália egykori pénzbiztosa, e’ szegény országtól elcsent; azon
ban nem igen hihetni, hogy csak egy fillért is lehessen enyves 
kezeibül kicsikarni.

Az angol Courier következő iratát közli lissaboni levelezőjé
nek nov. i k e r ü l :  „Naponkint nagyobbal a’ valószínűség, m iszerint 
a ? szétriasztott cbariislák csakugyan uj vállolatról gondolkoznak. Az 
éjszaki hadseregtől folyvást számos szökevény Spanyolországba siet, 
hol Leiria parancsi alá gyülekeznek. .V ministerek titkos ülésben tu- 
dósiták ezekről a’ co rte s t, melly alkalom kor, mint m ondják, igen 
fontos dolgok kerültek szőnyegre. Das Antas portóba távozók a’ fő
városból, azon ürügy a la tt , hogy a’ hadsereg rendezetét szándé
ka sürgetni; jól értesültek állítása szerint azonban inkább azértkel- 
le oda sietnie, mivel legújabban char.istai mozgalmak mutatkoznak 
a’ lakosak közt. Azt is rebesgetik , hogy a’ charta hivei pénzmagra 
tettek volna szert Londonban, ’s már ezentúl hathatósban vélik ü- 
gyöket védhetni.

8 P A N Y 0  L O R S Z  A G.
M adrid, nov. Al i kén:  Tegnap biztosság-nevezésekkel fog- 

lalatoskodék a’ kövelkamra , mellyek egy ikére a’ váiaszfölírat ki
dolgozása van bízva. A’ tanácskamra pedig ugyanaz napon választ 
mányt alakított a’kamrai napirend-kidolgozásra. Palarea , a’ granadai 
főkapitány Malagaba utazott a’ féktelenkedők m egbüntetésire; nov.
I(lén hadiállapoturuik nyilatkoztatván az egész tartom ányt, állan

dó haditörvényszéket alapított a’ bűnösek elitélésire ’s békitő fölszó- 
litást intéze a’ néphez. Mig azonban Mendizabal Spanyolországban 
tartózkodik, ’s teremtményi tartják elfoglalva az országos hivatalok 
nagyob részét, addig békéiül nem is álmodhatni az országban. A’» 
belminister kezd ugyan némi változtatásokat tenni tisztkarában ; de 
ném ellykor mégis olly tulzópártiakra esik válosztása , kik csupán 
magányos tisr.tátlan érdekeiket törekszenek előmezdítni. A’ 8 2  éves



394
pénzügymlnfster Mendizabal valamennyi sündörgó tányérnyalóját, 
sőt még magányos Jitoknokát is m egtartá, kik már most naponkint 
ostobaságokra vezérlik a’ vén gyerm eket, csakhogy előbbi urok 
kormányszakát annálinkább kiemelhessék. Bardaji egy Calatrava ne
vezte tisztviselőt sem bocsáta el fontos osztályából, ’s ezek folyvást 
Calatrava ’s Arguelles befolyása alatt munkálván, épen nem palás
tolják minden mérték-elleni gyülölségüket. Canipuzanos még min
dig a’ Iagranjai zendületen alapuló rendszer képviselője Parisban; 
hir szerint azonban nem sokára lelépend követségi helyérül, 's nép
szerűbbet válloland helyette hazájában. M igtehát illy ingalag rendszer 
uralkodik, mellynek minden jó czélzatu szándékát a’ létesítésre 
megbízott rósz akaratú eszközök dugába döntik, Anglia ’s Franczia- 
ország egyesitett ereje sem leend képes olly szilárd m inisterséget 
alakítni, melly minden párttal illőleg szembe szállhasson. —  M ar
tinez de la Kosa követkamrába léptét darab ideig ellenzék ugyan a’ 
föllengősdiek ; de utóbb mégis megegyeztek válosztatósa jogszerűsé
gében. —  Némellyek rövid idő múlva véget érendőnek jósolják a’ 
polgárháborút, főleg azon szempontból, mivel a’ trónkövetelőnek 
Madridra irányzott utóbbi merénye nyilván kitüntető, milly kevé3 
pártolója van az ország belrészeiben, ’s hogy e’ szerint Spanyolor
szág uralkodója csakugyan soha sem leh e t; meg kell azonban val
lanunk, hogy Anglia hathatós segélye nél kül bekét nem  igen re- 
méllhetni addig, inig a’ baskok buzgón függnek a’ trónkövetelőn,’s 
félhető, hogy elhatárzó közbenjárulás nélkül előbbutóbb korlát
lan féktelenség pusztitandja el az országot. —

Madridi tudósítás szerint Oraa tábornokkarostul nov. I l i k e  
óta folyvást Valenciában tartózkodók, Buil ’s llorso vezérek alatt 
két zászlóaljat Tallada ’s Esperanza felé indítván ki az említett vá- 
rasbul, azok nov. l ü k é n  Villenaban voltak, ’s Orihuelát fenyege- 
ték. E gy  más osztály Murviedro felé indult, Cabrera lépteit kém
szemmel tartandó, ki jelenleg Castellon tartományban öszpontositja 
sergeit. Pattantyusságát Oraa ismét visszaküldé Saragossába, hol 
most Nogueras tábornok tartózkodik. Az osmai hegységben Marron, 
V incesa, Ouintanilla, Blanco ’s egyéb isméretesb guerilla - főnök 
parancsi alatt néhány ezer fegyveres lázadó jelent m eg , kiknek ül
dözésire Aspiroz parancsi alatt számos alkotmányos csapat indult ki 
Aranda vidékérül, mellyhez még a’ várőrseg egy része is csatlako
zók. —  A’ lázadók vakmerősége ismét növekedni látszik ; nov. 
17én ugyanis mintegy 4 0  carlosi lovag az aranjuezi országúton 
fölállván, minden arra menőt kifoszta, a’ várasból ellenük küldött 
1 0  láncsást pedigrészint fölkonczolá , részint levágott orrokkal visz- 
szaküldé. Illy kegyetlenségeket folyvást országszerte gyakorlanak 
a’ carlosiak, mi végre nem sokára majd a’ vakbuzgó pórnépet is 
ellenük »ajditandja, ’s ez egyetlen pártolójokat is elveszítvén, bi
zonyosan nem fogják föltartóztathatni tovább az igazságos ügy dia
dalát. —  Esparlero, mint látszik, már ez úttal fölhagyott azon szán- 
dokával, melly szerint a’ valcarlosi vonalt ismét elfoglalandó vala, 
’s legközelebb Vitoria felé indult, részint az augusztusi zavargókat 
büntetendő, részint pedig, mivel onnan inkább fogja kémszemmel 
tarthatni a’ trónkövetelő lépteit, ha az ismét Ebro folyamhoz találna 
közelítni. j—

Bayonnei levelek nov. 24 rü l ézt Írják : A’ pamplonai őrség 
jelenleg 10  zászlóaljbul áll, kik jól intézett kirohanásokkal szétü- 
zék az ostromló lázadókat ’s a’ környékkeli összeköttetést ismét 
helyre állilák. E ’ katonaságot a’ legpéldásb engedelm esség buzdiija 
’s a’ váras ’s vidék lakosi már ismét reményiem kezdenek; mint 
szinte Logronnoban, Mirandaban ’s Vitoriában is újra emelkedik a ’ 
bizalom ’s bátorság. Ha a’ rend általányos helyreálltát kissé nagyobb 
élénkség követendi a’ hadi munkálatokban, úgy valóban szerencsét 
kívánhatni a’ kormányzó királynénak, ’s Esparlero dús érdemet szer- 
zend magának. Példája m ára’ többi alkotmányos tábornokot is élénkebb 
munkálatra hevité. L orenzo, kit eddig föllengösdinek tártának, el
lenkezőt bizonyita most néhány katonát rablásért azonnal agyon lö
vetvén. Egyébiránt pedig igen élénkül üldözi a’ carlosiakat O-Cas- 
tiliában, legközelebb san - Ieonardoi raktárukat feldúlván, igen be
cses hadiszerek ’s nevezetes mennyiségű élelem birtokába jutott. 
—  A ’ carlosiak élénkül folytatják Puycerda ostromát ; nov. 22ike 
’s 23ika közti éjjel erősen álgyuztak ’s puskáztak, mit a’ m eg
szállottak kettős tűzzel ismétlőnek. Carbo, christinoi vezér, azonban 
hir szerint már hatalmasul közelii, ’s nem sokára fölmenti ostrom 
alul a’ várost. Madridból érkezett híreink nyugalmasnak mondják a’ 
főváros állapotját, ’s a’ kövelkamrai tagokat igy osztályozzák: I )  
föllengősdiek Caballero, Isnardi, Sereiz ’s Gallardo által képvisel
ve; az utóbbi, közvélemény szerint, a’ bohócz - szerepet vieridi a’ 
gyűlésben. 2) A ’ mérséki párt; szem élyesítik: Veraguas ’s Gor 
hgek; ’s végre 3) a’ tiers - pártiak, képviselve 01oxag>, Aufiuo ’s 
Carrasco által. A ’ többség alkalmasint határzottan mindig a’ inér- 
séki párté leend. A ’ ministereket néhány követ pörbe kívánta idéz
tetni, mivel a’ carlosi rabló csapatok már egészen Madridig nyo
m ullak; de egy követ azon indítványára, hogy hadm inistert, ki
nek katonája, ’s pénzügyministert, kinek pénze nincsen, nem bánt
hatni , kaczagva elállolt előbbi kivánatától a’ ház, ’s már most 
mindenki ismét uj ministerváltozást kezd rebesgetni.

A ’ Moniteur szerint a’ carlosiak, mihelyt a’christinoi parancs
nok 2 4 0 0  em berrel közeledtérül értesültek, azonnal nov. 27én  föl- 
hagyának Puycerda ostromával, ’s tova iramlottak. A’ Gazzetta Pie- 
montese Zariateguy ’a Ellio carlosi vezérek elfogalását h írű , azon 
m eg jeg yzésse l, hogy az elsőt Arciniegába, az utóbbit lrurzunba 
zúralú a’ trónkövetelő, ’s mind a’ keltőt haditörvényszék elé szán

déka állíttatni. —• Cabrera Valenciát elhagyván, zsákmányostul meg 
támodtatáa nélkül visszamenekvék Cantaviejába. Madridi levelek a’ 
Constitulionnellben következő uj ministerséget jósolgatnak ; minister- 
elnök ’s külügym inister: Martinez de la R osa; tengerészeti: Ca- 
liano ; hadi d. Geronimo Valdes; pénzügyi: Mon ; igazságit Gare- 
ly ’s belügyi: Maria Moscoso de Altamira.

A’ kormánytól eladásra szánt egyházi és zárdái arany és 
ezüst edények közt több remek találtatik a’ 15 ’s lö d ik  századbeli 
leghiresb művészektől, p. o. Benvenuto Cellini, Alonzo Cano, Michel 
A ngelo’s egyebektül, mint szinte az újabb korbeliektül is. Mindent 
Súly számra szándék eladni, nem becs szerint. A’ kéziratokat ’s rit
kább könyveket angol és ném et vásárolja össze.

A N G L I A .
A’ királyné az alsóházi válaszföliratra ezt feleié: „Köszönöm 

Önök hű föliratát. Leg forróbb kivánatom, népemet szerencsésnek 
’s egyértelm űnek láthatnom. Bizom az alsóház bölcs mérsékletében 
’s azon határzatában, miszerint a’ korona méltóságát fönlartani ’s az 
egész nemzet javát előmozdítani szándékozik.“ Nov. 24én az adós
ság miatti bebörtönzési törvényt vitatá a’ felsőház.

Galignani M essengere következő rövid kivonatát közli a’ nov. 
27iki parliamentülésnek : ,,A’ felsőházban a’ londoni püspök Chel- 
tenhambül kérelm et nyujta be a’ nemzeti nevelés iránt, ’s figyel- 
m ezteté a’ házat különösen azon tervre, m ellyszerint a’ központi neve
lési társulat tisztán világi nevelés-rendszert törekszik létesítni, melly- 
bül a’ vallás ’s Isten igéje tökéletesen ki legyen zárva , mit hír 
szerin t a’ kormány is pártolni látszik. Brougham I. ez utóbbihirt tagad
ván, egyébiránt helyesnek találta, hogy az általányos nemzeti neve
lés-rendszerben uralkodó vallás ne sziveltessék meg. Winchilsea 
gr. ellenben makacsul vitatá: miszerint a’ vallásnak minden tani- 
tási rendszerben szükségkép az első helyet kell megadni. —  E z
után Roden gr. kelt fö l’s igen borzasztó színekkel fö té Irland je 
len állapotját, ’s irományokkal megbizonyitni ajállkozék összees- 
kült szalagférfiak (Ribbonmen) ’s egyéb titkos társulatok léteiét. 
Mulgrave 1. (az irlandi alkirály) elhatárzottan tagadá ezen állítást, ’s 
hevesül védé a’ kormány politikáját írlandra nézve. —  Az alsóházi 
vitáknak főtárgyul folyvást a’ választás elleni kérelm ek szolgálnak. 
Russell karácson utánig kivánta elhalasztatni a’ kétes választások- 
ruli Ítéletet, mire Buller másodszori fölolvastatását sürgető a’ vá
lasztó biztosságok javítása iránti törvényjavaslatnak. Stanley 1. febr. 
1 2 eig ohajtá elhalasztatni a’ vitát e’ tárgyról, főleg azért, mivel a’ 
ház m egengedő O’Connellnek, hogy ugyanazon tárgyról tehessen 
indítványt, melly lényegileg különbözik Bullerétól. Miután Buller 
elégületlenségét jelenté ez elhalasztás mia t ’s folyvást sürgető a’ 
másodszori fölolvastatást, O’Connell szólalt m eg , hathatósan kíván
ván valamelly rendszabályt használtatni a’ tory-aláirat következm é
nyinek megsemmitésire. —  A’ választások elleni kérelm ek kérdése, 
a’ jelen  körülmények közt valóban nem csekély jelentésű. A ’ toryk, 
mint tudjuk, az irlandi szabadelmü követek nagy részét, m^gpörleni 
szándékoznak. Minden követ, ki ellen illy kérelem nyujtatik be, 
elveszti jogát a’ ház bármelly választási biztosságában ülhetésre ; ha 
tehát ezekbül mintegy 100  szabadelmü eltávoztatnék, igen való
színű, hogy e’ biztosságokbaa toryk képeznék a’ többséget, ’s igy 
legtöbb esetben részökre döntetnének el kedvezőleg a ’ kétes vá
lasztások. A’ szabadelmük már több tervet hozának indítványba ez 
ármánykodás m egdöntetésire.Többiközt egyik gyűlésükben valameny- 
uyi alsóházi tory ellen kérelm et határozának benyujtatn:, ’s igy va
lamennyit eltávolitni a’ választási biztosságoktól; ez indítvány azon
ban rendkívül kitünteti az e’ tárgy iránti törvények hiányát, ’s 
azért a’ reform erek józan többsége mindenekelőtt ezek javítását ha- 
tárzá czélba vétetni. A’ ministerek mindeddig m ég nem nyilványiták 
eziránti vélem ényüket,’s Russell is vonakszik az elhatárzott nyilatko
zástól. A’ szabadelmü sajtó igen örvend Brougham Lázon nyilatkoz
tán , hogy a’ javitó törvénynek lényeges módosításokra van szüksé
ge. A’ Times ellenben csak hitszegést vél benne látni, mivel Grey 
m inisterségének minden tag ja, főleg pedig Brougham 1. ünnepélye
sen jelenték , m iszerint a’ javitó törvény záradékul szolgáland min
den parliament - javításnak, ’s gátot vetend az áítalányos választás
jog ’s titkos szavazás után kiáltozok követelésinek.

Miután nov. 27ikén Buller választási kérelm ek iránti indítvá
nyának másodszori fölolvastatását Russell ’s Palm erston támogatása 
m ellett Peel lt. ellenzése daczára 2 1 4  szóval 16 0  ellen elfogadó 
az alsóház , ’s a’ felsőház némi vitázat végével mégis csakugyan 
m egegyezésit jelenté, az iránt, hogy llodenlord Irland átlapolja iránti 
bizonyos okleveleket mutasson elé , Newcastle hg nov. 29én ké
relm et nyujta be a’ katholikusoknak parlíamentbül kizáratásuk irán t; 
azt azonban feledé jelenteni a’ ns hg , kitől szármozik tidajdonkép 
a’ gyönyörű kérelem. Egyébiránt Lorton ’s W inehelsea lordok támo
gatók a z t , M elbourne ’s Brougham pedig hatalmasul ellenzék. Az 
alsóház ugyané’ napon jobbadán magányos érdekek iránti rendezet
tel ’s biztosság-nevezéssel vala foglalatos. Prynne indítványát a’ nagy 
esküttszék (grand-jury) eltö rlesz tésire , 11)6 szóval 2 6  ellen félre 
veté a’ ház. —

Hosszas' beszéde folyamában többi közt ezeket mondó a’ 
kincstári kanczellár a’ kir. háztartási költségek ügyében : „Az e l
hunyt király csupán magányos erszényébe (private purse) 100  e ze r 
font sterlinget kapott évenkint, t. i- 6 0  ez re t a’ m aga, 4 0 e t  pedig 
a’ királyné számára; mivel fejdelemnőnk még hajadon, tehát 6 0  ezer 
fontra vélem e’ mennyiséget szállitandónak. (Halljuk!) E /.enküIm ég 
a korona házi tiszteinek diját kívánom leszállittatni, (tetszés)'s kü-
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lönösert a’ felsőbb ranguakét; az alsóbb osztályzatúk körében pe
dig az által vélek díjcsökkentést eszközölhetni, ha számukat megke- 
vesbitjük. (Tetszés.) E’ szerint csupán a’ fenérintett rovadék alatt 
majd tízezer font sterlinget kimélendünk meg. Tekintetbe vevén a- 
zonban, hogy hölgyfejdelem kormánya alatt élünk, szükségkép ud
vari hölgyekrül is kell gondoskodnunk; de ezt is olly mérsékkel terjesz- 
tendjük a’ háztól nevezendő biztosság e lé , hogy az összes költség 
nem haladandja meg a’ fönebbi kimutatás szerint megtakarítandó 
mennyiséget. (Halljuk.) Mi végre a’ nyugdíjakat illeti, azokat a’ 
ház külön biztossága elé szándékunk terjeszteni szigorú megvizsgá- 
latul, ’s ezt évenkint ismételni, hogy igy aztán csak valóban é r
demeseknek juthasson az méltó jutalmul.“

Conroy, a’ királyné lovászmestere eltiltalék az udvartól, 
hir szerint M elbourne 1. indítványára, ki naponkint nagyobb hatás
sal Játszik bírni a’ királynéra. —  A’ soha föl nem fordulható kocsik 
már általányosan divatba kezdnek jőni, ’s föltalálójoknak a’ franczia 
kormány is kizáró szabaditékot adott. —

Broadfordban Yorkshireben az uj szegényi törvény életbe 
léptetése miatt zavarok támodtak, ’s katonai erő használatát tevék 
szükségessé. —  A’ lengyel menekvók fölsegélésire tartott guild- 
halli tánczmulatságon 2 5 0 0  ember volt jelen. —• Nov. 23án gyű
lést tartván a’ londoni kereskedők ’s tőzsérek, kérelem - nyújtást ha- 
tárzottak a’ parliam enthez, bélyegár-eltörleszlésért kereskedési hir
detményeknél.

Canadai, oct. végéig terjedő híreink napról napra nyugtala
nítóbbak. A’ montreali kalh. püspök eg y , hatóságok iránti engedel
m ességre sörkentő, levele épen nem vala képes óhajtott síikért ger
jeszteni. A’lelkészek, kik azt községeiknek fölolvasni akarák, vagy 
fölhagyni lőnek kénytelenek e’ szándékjokkal, vagy pedig iszonyú 
zajgás hallatlanná tévé szavukat. E gy igen számos főnyi gyűlésben, 
melly oct. 26ikán st. Markban Papineau, a’ canadai izgató, elnökle
te alatt m ent véghez, arra szóliták föl a’ népet, hogy ez évi de
cemberben békebirákat ’s nem zetőr-tiszteket nevezzen, minden te 
kintet nélkül a’ főkormányzótul rendelt elbocsáttatásokra, egyszers
mind gyalázatosnak nyilatkoztatván minden férfit, ki ezentúl Gos- 
ford főkormányzótul hivatalt válloland. E’ gyűlésre a’ montreali ke
rület mind az öt grófsága külde k ö v etek e t, kik a’ legizgatóbb sza
valatok után szenvedélyes határzatokra buzdultak. Összesen 1 8 0 0  
személy gyűlt össze a’ varas előtti mezőn, közöttük 13 alsóházi 
t a g ’s egy törvényhozó tanácsos, tfzáinszerint 13  határzatot fogada 
el a’ gyűlés. —  E ’ határozatok elfogadtatása előtt Cote, egyik 
tagja Akadia grófság követségének, fölállván , az öt grófság népé
hez nyilatkozványt intéze , mellyben legkomolyabb színekkel fösté 
a’ tartomány állapotját ’s Akadia fölvételét kérte az öt grófság szö
vetségébe. E ’ nyilatkozványt iszonyú tetszéssel ’s álgyu- és puska
robajjal fogadá a’ nép. —  Határoztaték továbbá, hogy Laprairie 
’s Missisquoi, Richelieu folyam melletti grófságok a’ szövetséghez 
tartozóknak tekintessenek. A’ gyűlés alatt száz nem zetőr teve őrszol
gálatot, ’s minden határozatot élénk tüzeléssel tudatott a’ távolabb 
helyekkel. A’ gyüléshelyet számos zászló ’s lobogó diszíté, köze
pén pedig Papineau tiszteletére magas oszlop emelkedék szabadsá
gi süveggel.

Mussumud H yder, az oudei nabob, f. é. jul. kezdetén meg- 
halálozván, egyik fia erőszakkal maga részire törekvők elfoglalni a’ 
tró n t, mig a’ britt kormány az elhunyt fejdelem egyik nagybáty
ját határozd arra emelni. Hírül esvén az angol helybeli kormánynál 
az ifjú hg szándoka, azonnal katonaság küldeték a’ fejdelmi palotá
h o z ; az angol parancsnok csak öt percznyi gondolkozás-időt enge- 
de az özvegy királynénak ’s fiának, melly u tán , mivel azok maka
csul maradónak trónfoglalási nyilatkoztuknál; tüzeltelni kezde a’ pa
lotára ’s mindenfelől összetódult hindukra. Néhány perez múlva több 
hindu holtan fődé a’ tért, a’ királyné fogságra viteték, ’s N usseer 
Dow lah, az elhunyt fejdelem 90éves tehetlen nagybátyja kikiáltaték 
nábobnak. A’ keletindiai társaság katonasága igen jól járt ez alka
lomkor , m ert az általányos zavarban a’ palotába rohan t, ’s minden 
zegzugáí kirablá.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ kamranyitás (országgyűlés) annyira elfoglalja Franczia- 

orszógot e’ jelen pillanatban, hogy még a’ laptengeren is tökéletes 
szélcsönd uralkodik. Politikai jelentőségű hirt egy franczia lap sem  
közöl ’s jobbadán valamennyi csak apróbb’s alig pillanatnyi érdekű 
h írrel töltögeti szeleteit. —  A’ földművelési, kereskedési ’s kéz- 
m ügyári főtanácsosak jövő 1838k i jan. lO én gyűlést szándékoznak 
ta rtan i, mellyen többi közt e’ kérdésekről vitázandnak: „Miként 
javíthatja m eg a’ kormány a’ földművelést’s állattenyésztést’s tanácsos 
e neme Ily kiviteli vámok m egszüntetése?“ —  A’ párisi társasági ter
meket jelenleg egy most kötött házasság igen élénkül foglalatos- 
kodtatja. Laffitte ugyanis, a’ moskowai hg ipája, még hajadon egyet
len lyányát Dupont fiatal ügyésznek adánőül. Dupont, ki mint tudva 
van, mindenkor védje volt a’ radical sajtó valamennyi ügyének, ’s 
e’ miatt még most is törvénygyakorlati tilalomban él, ’s legközelebb, 
a’ választási biztosság alapultakor leghevesben ellenzé Odilon-Darrot 
elveit. Mivel Laffitte, uj bankjából reá háramlandó nyereségein kívül, 
m ég előbbi roppant vagyonából is több milliót mente m eg , való
ban szép szerencsét tőn a’ fiatal D upont’s vele az egész radical párt 
melly most ürömiül sugárzó szem ekkel hirdeti e’ fontos történetet. —  
A ’ libournei megyeispánt Parisba idézék, számadásul azon bánásmód
ért , mit Thiers megválosztatásakor elkövete. Ó t. i. a’ ministerség 
parancsit ez alkalomkor nem teljesité. A ’ Temps ’s főleg Constitu-

tionnel ellenségeskedést vél látni ebben Thiers úrral; a’ Charte pe
dig oda nyilatkozik, hogy a’ tisztviselők engedetlenségit szem ély
tekintet nélkül tartozik mindenkor büntetni a’ kormány. —  Brossard 
tábornok nov. 24én elhagyd P áris t, ’s a’ perpignani haditörvényszék 
előtt ellenállás nélkül szándékozik m egjelenni; védelmére Boinvilliers 
ügyvédet választó. —  A’ császárság idejében 3 1 0  ügyész lakott 
Parisban, a’ restauratio alatt m ár G 70re növekvők szám uk, most 
pedig már 8 3 0  ügyész ügyes- és ügyetlenkedik Parisban! —  Lamo- 
riciére , ki mint követségi titoknok Mexicoba u tazo tt, a’ Franczia- 
ország ’s Mexico közti viszályok iránt véghatárzatát vivé magával a* 
kormánynak. Ebben fölszólitlatik Mexico , hogy a’franczia ügyvivők
nek ’s consuloknak szokott diplomatái foglalkozásikon kívül adjon föl
hatalmazást minden olt lakó franczia polgár ügyeiben itélet-hozásra, 
’s igényeik vagy követeléseik m egism erésire, melly utóbbi kívánatra 
nézve bizonyos meghatárzott alapszabályokat vive magával. A’ kor
mány két hónapot enged meggondolásul M exiconak, melly időhatár 
után, ha kivánati nem teljesittetnének, Lamorieiére elutazand Me- 
xicobul, ’s az ott fölállított hajósereg megkezdi az ellenségeskedést.

A’ constantinei ő rséget kétezer em berrel szándék szaporit- 
ni, ’s igy az ottani egyetem es haderőt 5 ezerre  emelni. A’ váras 
előtt emelkedő Kudiat - Aty nevű dombon pedig föllegvárat épilnek, 
hogy szükség esetén a’ netalán féktelenkedő lakosságot józanabb 
gondolkozásra lehessen téríteni. —  Nov. 1 4 én Nemours ’s Joinvil- 
le kir. hgek Algiert elhagyván, az első Oranba vitorlázott, az utóbbi 
pedig Hercules födözetén Gibraltar felé folytató nagy tengeri útját. 
—  Constantine körül éjjel nappal szakad az eső , ’s valóban sze
rencsének mondhatni, hogy a’ nehéz táborszert már Medschez-el- 
Hammarba szálliták a’ francziák, m ert jelenleg az mind sárban vesz
ne ott el. Constantinet a’ francziákhoz bizalommal hajlani kezdő 
a ábok most m ár csapatonkint látogatják, ’s nem m árm int eladók, 
hanem inkább mint vevők ; m ert a’ nagy zsákmányt naponkint zsi
dóknak ’s móroknak adogatják el a’ franczia katonák, ezektől pe
dig aztán az arábok vásárolják m eg, mig a’ francziák vigan dőzsöl
nek a’ csapszékekben.— M arseilleben,’s Lyonban fényes ünnepély- 
lyel szándék Nemours hget fogadni. —  Damréinont holtteste már 
Lyont elhagyó ’s gyorsan közelit a’ fővárashoz.

Dupin nov. 22kén  udvarlott a’ királynál. Azon nap estvéjén 
szövétnek-világnál az udvar ’s több hivatalos személy kíséretében 
m egszem lélte a’ király a’ louvrei képtárt. Illy művészeti szem lekor 
a’ királyné ’s m ások, kiket a’ járás eltikkaszt, udvari cselédségtől 
vont kerekes karszékeken szoktak ülni, a’ király pedig gyalog menni. 
2 0  udvari cseléd illyenkor fejenként egy egy hosszú botra tűzött vi
lágos fényű lámpával környezi a’ szemlélendő k é p e t, mi által a’ vi
lágítás épen olly sikerű 's hathatósságu , mintha napfénytől szár
maznék az.

Nov. 2  ükén  Damrémont holttestét Toulonbul, katonai tisz
telgések közt tovább szállilák. Azon csolnak, mellyen a’ vesztegin
tézeti kápolnából partra hozaték, aráb fegyverekből összeállított 
emlékkel diszült, mellynek négy oldalán e’ szók valának olvashatók: 
,,A’ hazáért esett e l !“ Az admiralhajó ’s parttelepek tisztelgő lövé
sekkel fogadók a’dicsőült halottnak tetem eit, mellyek végre nov. 28án  
fényes kísérettel Parisba érkeztek, hol ünnepélyesen a’ rokkantak 
kápolnájába tétetvén, végső eltakarittatásukat várják. —  Az auril- 
laci nem zetőrséget föloszlaták, mivel tiszteit törvénytelenül válasz
tó. —  A’ Parisban megjelenő Revue Africaine nov. 29iki száma 
sok algieri m ufti, kadi, rabbi ’s egyéb nevezetesb férfi aláiratával 
készült iratot közöl, melly a’ ministerelnökhöz van intézve, ’s azon 
kérelm et foglalja magában, hogy egy szinte az em lített lapban m eg
jelent ’s Nemours hghez intézett folyamodást terjesszen ő felsége 
elé. E ’ folyamodás Nemours hget alkirályul óhajtja kineveztetni az 
afrikai franczia birtokban. —  Ibrahim Sárim efendi, a’ magas por
ta követe Angliában, Parisba érkezvén, a’ kir. családnak bemu- 
tattatni kiván, ’s aztántüstintLondon felé szándékozik útját folytatni. 
Bonábul rendkívüli alkalommal érkezetth ir szerint, Bernelle ezredes a* 
constanlinei bey-palotában’s néhány más házban tömérdek kincset talált. 
Constantine bevételének hire terjedvén, a’ Tunis körülm egtelepültfran- 
cziákkal roszul kezdőnek bánni a’benszülöttek; Tunisban pedig egy a’ 
törvénytől üldözött arábot erőszakkal hurczoltatott ki a’ nyomozó bíró 
a’ franczia consul lakából, hol szerződés szerint minden gonosztevő 
minden további üldözéstől m entnek tekintendő. A’ consul, miután min
den ellenmondása süker nélkül maradt, Herkules hajóra szállott’s hon
fitársit hasonló cselekvésre szólító föl, minek igen fontos következése 
lehet az afrikai franczia birtok sorsára nézve. —  P erregaux tábor
nok Bonábul Toulonba vitorláztakor súlyos sebei következtében el
hunyt ; halála igen nagy veszteség a’ franczia hadseregre nézve. —  
Újabb párisi tudósítás szerint, Dupont ügyész nem  lyányát, hanem 
unokahugát vévé el Laffittenek. —  Ministerváltozást általányosan 
rebesgetnek ugyan Parisban; de egyébiránt e’ tárgyról igen m egosz
lik a’ közvélemény. Thiers, Odilon- Barrot, Dupin, Passy, ezek a’leg
inkább em legetett nevek, csakhogy Barrot T h ierstü l, ez pedig Du- 
pintül idegenkedik. A ’ ministeri kérdés mellett még az afrikai tar
tományok ügye is rendkívüli feszültségben tartja az elméket. A’ kam
ra megtartani kívánja ugyan e’ hóditványt, de három tartomány^ 
ra (Algier, Hona, Oran) fölosztatni’s kormányzatára uj czélszerü rend
szert alapítni ; a’ kormány ellenben alkirályságot szeretne AfrD 
kából Nemours hg számára faragni. —  Nov. fogytán több had- 
m inisterségi tisztviselő elfogalék, lakjaikat pedig, valamint szinte 
néhány kereskedőét'is, kik papír - kötegeket vásárlottanak tőlük, 
kimotozák. E ’ liszteket különböző osztályokbul igen fontos iro-



zott pénzcsarnokok felállíttatásától, ’s a’ pénzvisazonyok szabályo
zásától ’s a’ t.

A M E H I K A.
Santa* Febül aug. 12kén írják: Alvino Perez az ujmexícoí 

kerület politikai’s hadi kormányzója , tegnapelőtt indult el innen, 
Santiago Abreuvel, az emlitett kerület.főbírójával t’avaja felé (ftanta- 
Fetül 2 0  angol mérf. távolságra) hol nagy számban gyülekezőnek 
össze az elégületlenek, különösen a’ Rio-Aribatól 'laosig terjedő 
vidékek szülöttei, velők tartván azon tájnak valamennyire polgári- 
sült ’s a’ főkonnányszéknek meghódolt lakosi is. San-ildefonsoban 
találkozók össze a’ két ellenséges lél; de midőn a’ kormányzó tü
zet adatott katonáji állal, ezek 2dat kivéve, az ellenséghez szegődtek 
által; a’ 23  közül egy elesett ’s három megszabadult. Azok is, kik 
az elfutó kormányzóval Santa - Febe szaladtak, elállván utjokat az 
ellenség, vagy megölettek vagy fogságba hurczoltattak. A’ győzte
sek más nap közel Santa-Féhez La Lhabelidban ütöttek tábort, hol a’ 
kormányzót több személlyel megölték. A ’ lázadók bizonyos Jose 
Gonzales vezérüket, taosi lakost, nevezték kormányzóvá. A ’ nagy
lelkű ’s érdemteljes Abreu Santiago fejét is kívánta a’ lázadó cso
port, ’s csupán azon hír nyugtató meg, hogyazt a’ santodomingoi in
diánok ölték meg. —  A’ Chronicle ezen legújabb lázadásra követ
kező jegyzést teszen : Uj Mexico hajdan az uj-spanyol királysághoz 
tartozott, később azonban a’ mexicoi respublica alá esett, mivel nem 
volt elég népe, hogy az egyesület statusának ismértessék. Az Rio- 
Bravo del Norte forrásinál fekszik, melly folyam a’ mexicoi öbölbe 
omlásánál, a’ mexicoi szabad status ’s a’ fellázadt Texas közötti ha
tárt képezi. A’ Alalamoras melletti telepektől, közel a’ Rio del-Nor- 
te torkolatjához, Santa Féig nagyobb távolát van 7 0 0  (angol) mér- 
földnyinél, mellyen csupán független indiánok kőborlanak. Santa Fe 
eredetileg határszéli állomás volt ’s rakhelyül szolgált az indiánok 
prémbőr - kereskedésinek, ’s mivel mind a’ nagy távolság mind a’kó
bor indiánok, miatt igen bátorságtalan volt uj-spanyolországgali köz
lekedése, Mexico függetlensége óta, a’ Mexico fováras és Santa Fe 
közti kei eskedést éjszakamerikai kalandorok üzék Arkansas folyón, 
melly közel fakad Rio-del-Norte forrásihoz. Jgynépesüle meg lassan
ként éjszakamerikai kereskedők ’s gyarmatosak által, míg a’ távul eső 
Mexiconak csak neve maradt fen, ’s épen azért döntetheték le olly köny- 
nyen. Mi attul tartunk, hogy e’ lázadás kapcsolatban áll a texasival; Te
xas a’ mexicoi hatalom ’s a’ sanlafei lázadó korinányság közt fekszik,
*s ha majd Texas összekapcsoltatása az éjszakamerikai statusokkal 
csakugyan el fog határoztatni, akkor vagy Uj- Mexico is összeköt
tetik azokkal Texassal együtt, vagy idővel egy független statust 
alakitand egyesülve Uj Mexico és Texas áldott ’s népesülhetékeny 
földje. Utóbbi hírek szerint a’mexicoi szerzetesek készek magokat 
1 millió dollár adó alá vetni, csakhogy a’ kormányon segíthesse
nek. Altengedik e’ végre birtokuk egy részit zálogképen, hogy az
zal a’ kormány kereskedést űzhessen.

P h i l a d e l p h i a ,  nov. 1. Egy minapi esetből rernéllhelni 
az indián háború közel végét. E ’ háború kezdője ’s lelke, a’vadonság ** 
ezen gyermekinek sajátképeni hőse, Oceola volt vagy Powell, mint 
őt a’ fejérek nevezek, kinek mindenha olly okosak voltak rendszabási, 
olly bátor önviselete ’s olly igen nyomos tekintete a’ seminolok ’s 
egyéb indián törzsökök előtt Floridában , hogy az egyesült sta u- 
sok hadsergét közel két évig kelepczében tartotta, sőt néha győze
lemmel állót1 a ki a’ csatát. Csordáji mindig jól el tudtak rejtekezői 
a’ floridai erdők ’s barlangokban a’ katonaság üldözési elől ’s igen is 
gyakran lelődözték a’ csapatokat biztos rejthelyükből. Amerika ré
sziről igen fájdalmas és kártékony vala e ’ háború, ’s olly lehetlen- 
nek tárták e’ maroknyi vadcsoport legyőzetését, hogy nem rég Mis
souriban 6 0 0  indián katonával szerződésre léptek mint helyettük e’ 
háborút ’kivivandóval, kik valóban útnak is eredtek Floridába. Most 
már Powell a’ fejérek kezében vagyon. Az ő ’s vitéz társai elfogatása 
ugyan nem igen válik becsületére a’ miveit fejér nemzetnek ; d e , 
ha megfontoljuk, milly sok vér kiméltetik meg ez által, akkor teán e’ 
módot helyeselhetni ’s emberségesnek mondhatni. Powell (Oceo
la) mindenkor hajlott az amerikaiakkal az indián fegyvert le nem a- 
lázó komoly békekötésre, ’s ezért Jessup tábornokkal ’s az egyesü
let többi tiszteivel alkudozni kívánt Peyton fellegvárban. Az alku - i- 
dót oet. 17re szabták ’s Oceola cselt nem sejtvén, ölven válogatott 
katonájával ’s bizonyos . szánni feketékkel a’ fellegvárba ment. De 
alkudozás közben az összebeszélt jeladásra hirtelen körül vevék 
fölös számú csapatok és elfogák. Most a’ fellegvárban, biztos őri
zet alatt tartatnak. Ez nem igen szép tett vala ugyan a’ miveit fejér 
éjsz xkamerikaiaklól; de hisz e ’ háború olly néppel viseltetik, melly 
magais dicsőségnek tartja a’ csalást. A’többi seminol indián még ellen
kezik ugyan, de mivel nincs már közöttük vezérök , hihetőleg örö
mest elfogadandják az egyesült statusoktól nekik ejánlott föltétele
kéi, mellyek közt az ősi földeikről kivándorlás első helyet foglal. 
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inányok elsikkasztása miatt vádolják. Ez elidegenítést már több év 
óta üzék, ’s minden pillanatban az országos érdekek veszélyezte- 
tésit várhatni. Az ismért Vidock házát is megmotozd a’ rendőrség,
’s néhány órai keresés után 3 5 0 0  kötegnyi különféle iratokat talált 
elröjtve, mi nyomos felfödözésekre szolgálhat «lkaimul. —  Az 1 838 . 
költségvetés szerint a’ nyilványos adóssági nagykönyvbe Írott száz
tól öttel kamatozó évi osztalék 140  millió frankra rúg (a’ tőke 
tehát 2 8 0 0  milliónyi); a’ száztól hárommal kamatozó nyilványos 
adósság pedig összesen événkint 4 0  millió franknyi osztalékra e- 
melkedik, melly mennyiségből 8  millió nyilványos intézetek tulaj
dona, ’s 2 2  millió egyes magányos személyeket il et. A’ fogyasztó 
pénztár most leginkább az utóbbiak beváltogatásira fordítja erejét.

Paris, dec. Íjén. Gallois admiral hajócsapatja visszaérkezék 
Toulonba, miután a’ török hajóhadat csakugyau szerencsésen eltá- 
volitá a’ tunisi partoktól. Gallois huzamos ideig vesztegle 'J unis vidé
kin, hol minden pillanatban várák a’ török hajósereg m egérkezését; 
de a’ kapudán basa nem tartá tanácsosnak a’ közelítést, mihelyt a ’ 
francziák ottlétéi megtudd. Azon szárazföldi katonaság, niellyetha- 
jóji födözetin hurczolt a’ kapudán basa , hihetőleg előbb Tunist vala 
meghódítandó, honnan aztán könnyebben siethetett volna Achmed 
hey védelmére Constant ne falai alá; igy azonban, hír szerint, Tri- 
polisban vala kénytelen azt partra szállítni, honnan igen kevés hasz
nát velieté. Midőn a’ kormánynak tudomására esek , hogy a’ kapu
dán basa azon kikötő előtt szállong, parancsot külde Galloisnak: ven
né űzőbe az ellenséges hajóhadat. Gallois tehát, érésűivé két ha
jóval Lalande osztályából, elhagyá a’ tunisi kikötőt ’s többé pilla
natnyira sem bocsátá el szemei elől az ellenséget, mi nem kis mér
tékben boszantá a’ kapudán basát. Tunis alul Tenedosba, onnan pe
dig Tsezmebe követé a’ franczia hajósereg a’ törököt, melly három 
sorhajóbul, ugyannyi fregátból's 7 kisebb hadihajóbul állob. Midőn 
a’ basa még Tsezme alatt is inában látá a’̂ fi ancziákat, annyira elbá
nod l , hogy rögtön csatakészületre ada parancsot; másnap azonban 
Gallois adniirallal hosszasan értekezék, ’s azzali beszéde, vagy é- 
pen annak lanácsa következtében, visszavitorlázott Konstantiná- 
polyba. —

L E N G Y  E L 0  II S Z A G.
A’ journal de Francfort következő helyet jegyez ki egy ve

le A arsóbul közlött levélből: Mi Paskevits bg fótáfcornok - kormány
zói illeti, ő a’czárutazása közben egymásután három levelet kapott, 
a1 czár saját kezével Írottat. Az utolsó szerencsét kivána neki kato
nai kormányához és indulatához, mellyről a’ czár azon országban, 
hol jelenleg utazik, fényes bizonyítványokat láthata. Mellékelve volt 
ehez második leánya számára, mint a’ czárné tiszteleti kisasszonyá
éra, a’ gyémánt diszjegy, melly uj bizonyítvány azon számoshoz, 
mellyet már a’ czár kegyéből kapott.

Varsó, nov. 24. Tegnap érkezett a’ franc/.iák királyé ól Len
gyelország számára kinevezett képviselő consul Rrenier Analole ur 
hitvesestül ide Londonbul.

B E L G I U M.
Brüssel, nov. 26. Több év óla nem volt a' képviselő kamrá

ban olly heves vita, mint az utólsó napokban a’ nyilványos lanilás 
ügyében Verhaegen ur t. i. ki magát a’ brüsseli tudomány - egyetem  
alapítójának nevezi, ellen szegült azon rendeletnek , hogy a’ hadi
oskola Genlbe tétessék által,azt vitatván, niiszerinta’ vakoskodók min
den erejüket megfeszítik a’ tanítás segéd- forrási és lámaszinak any- 
nyira feldaraboltatásira, hogy sem a’ status sem pedig magányosak 
erőködései nem lehetnek képesek egy tudományegyetemet czél- 
szerüleg fentartani.

X É M E T 0  R S Z Á G.
A’ bajor király f. évi nov. 29kénkelt határozatában Bajorország 

eddigi nyolez kerületre osztatását meghagyván, a’ nyolez kerületet 
köv. nevezetűknek állapította meg: 1) felsőbajor; 2) alsó bajor ; 3 )  
pfalzi; 4) felső-pfalzi és regensburgi ; 5) felső frankóniai; 6) kö- 
zép-frankóniai; 7) alsó-frankóniai és aschaffenburgi; 8) végre sváb 
és neuburgi kerület. Ezen kerületek alkotó - részeit is különkülön 
határozza meg a’ kir. rendelet.

A’ müncheni temetőt kétgyönyörü görög izletü emlékkel di- 
szesilteté most a’ bajor király, egyiket emelteté a’ spártai hősnek 
Mauromichalis Illyésnek , ki mint Otto király segéde itt hunyt e l ; a 
másikat Odysseus vezér 12  éves korában szinte itt sirba hanyatlott fiá
nak, kit anyja a’ görög szabadsági háború vészei közt Parnassus 
egyik barlangjában, hova férjestül rejtezék a’ türökség lesei ellen,- 
*zült vala. Felirata mind a’ két gyászoszlopnak görög és német, ’s 
tanúja mindkettő a’ nemes lelkű fejdelem hő vonzalmának és szüre
teiének a’ görög nemzet iránt.

Alrrtjnamellék nov. 29. Epen most veszem azon tudósítást, 
hogy a’ kölni káptalan a’ káptalandékánt, Hüsgen Jánost az érsek
megye igazgatójává nevezte, mit a’ kormány megerősített.

A’ szász királynak az utóbbi országgyűlést rekesztő beszédé
ből emlitésre méltók ezek : Ezen országgyűlés legfonlosb követ
kezményének ellenmondhallanul az uj fenyítő törvényhozást kell 
tekinteni, melly egy rég sürgető bajon ’s hijányon segít. —  Hogy 
pénzügyünk virágzó állapotja egy elégséges adósság enyésztő alap
tőke fentartása mellett, a’ katonaság számára kívántaié ’s aránytalanul 
felosztott teher átvételét a’ status pénztárára és egy isméti tetemes föld
adó elengedtetését szülte , kormányom boldogító] eseményei közé 
«íómlálorn! Igen kedvező stikert várhatni a’ törvény által elhatáro-



f e s t ,

Szom bat, dec. 16. JELENKOR. f i j y .

too. »zürn.
F O G L A L A T :  Magyarország (kinevezések ’s előléptetések; Haulik György zágrábi püspök fülszcnteltetése; hajóhidunkat kiszedték; b. tud.egyetem procurator-vá- 

losztása; n. körösi várasi tlszujitás; száma a’ pesti tud. egyetemben tanuló ifjúságnak; karloviczi érsekválasztás; Ossegovich István I ;  kam. tud.) Spanyol- 
ország (cortesülések J a’ madridi követválasztások megsemmitve; jacai összeesküvés; az alkotmányosak összes hadereje; ’s a’ t.) Anglia (a’ pénzügyministernek 
nyugpénzjegyzék iránti nyilatkozta; Newcastle hg indítványa a’ kalorikusok parliamentbül kizáratása iránt; az irlandi társaság politikai lakomája; kérdések 
Aisó-Canada ügyében; ’s a’ t.) Francziaország (Constantinebül kedvetlen hírek érkeznek; KorelY ’s Wolowszky pőre; gyanú uj merényiül a’ király élte e l
len; egy nap Lajos E'ülöp életébül; ’s a’ t.) Németország. Schweiz. Keletindia. Amerika. Törökország. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizállás. Lotto—

M A G Y A R  Ö R S  Z \ G.
0 cs. ’s ap. kir. fölsége nyitra zerdahelyi Zerdahelyi Victor! 

cs. kamrássá méltóztatott kinevezni.
F. h. ÍOén reggeli 9  órakor Bécsben a’ minoriták sz. egy

házában fényes egyházi szertartással, számos egyházi és világi 
méltóság jelenlétében , Sztankovies Iván bozsoni püspök ’s m. kir. 
udv. kanczellariai előadó tan. és Dercsik .János prisztini püspök 
’s ni. k. helytartósági tan. segédszolgálatjok mellett Altieri Lajos 
hg, ephesusi é r s e k ’s római sz. széki követ, Haulik György zágrá
bi püspököt ünnepélyesen fölszentelé.

Hajóhidunkat f. h. 14én reggel 8 órakor kiszedék, pedig 
szerencsére, m ert néhány óra múlva rögtön mord hideg köszöntött be. 
M ost már csolnakok tartják főn két testvér fővárasunk közt a’ köz
lekedést, a’ közönség pedig vágyva tekintget azon helyre, hol a’ m e
der-vizsgáló buvárharang munkált ’s vágyton óhajtja az országos 
kívánat (a’ budapesti állóhid) minélelőbbi teljesülését.

Folyó e. dec. 7én ment véghez Bécsben az akadémiai nem 
zetek procurator-választása a’ bécsi tudom, egyetem nél; a’ magyar 
nemzetbeliekre nézve a’ választás Kluger Erneszt jogtanárt érte.

F. évi dec. 7én ’s @kán tartászab. Nagy-Kőiüsvárosa tiszt- 
újítását a’ köv. renddel: tanácsbeliek lettek Kalocsa László, Patay 
Sám uel, Rákos Am brus, Somogyi István, Karay G ergely, Joó Ká
roly, Patonay Sándor, Dömötör Gábor, Pesti A ndrás, Nyáry J á 
n o s, Gál Ambrus és Sebestyén F e re n c z ,k ik  közül főbíróvá lön a’ 
tanácsbeliek kijelölésével Kalocsa László , második bíróvá Patonay 
S án d o r.— Főjegyző Farkas János, aljegyző Kőrösy László; szám 
vevő Adám Pál. —

Hivatalos összeírás szerint pesti tudom, egyetemünkön f. 183 , ik 
iskola-év első felében összesen 1850re megy a’ tanulók száma. Ezek
bűi rom. kath. 1111; gör. kath. 6 ; gör. n. egy. 81; ágostai vall isu : 
116; helv. vall. 89; zsidó: 177. Hittudományt hallgat: 75; jogtudo
m ányt: 196; gyógyászatot: 790, ’s bölcselkedést 519. Első évi hit- 
tudományi tanulók szám a: 17; Síkbeli: 22; 3ikbeli: 19; Síkbeli: 17. 
Az összes 75nyi számból világi pap : 64; szerzetes : 5 ; világi ren 
dű : 6. Első évben hallgatja a’ törvénytudományt szám szerint: 110; 
2ikban: 58; 3ikban: 28; gyógyászatot első évben: 102; 2ikban: 65; 
3ikhan : 57; 4ikben: 78; őikben: 57. Első évi m agyar seb ész : 83 ; 
ném et: 91; 2ik évi m agyar: 49; ném et: 34; gyógyszerész van : 
71 ; bába; 78; baromorvos : 45; bölcselkedés első évi hallgatója: 239; 
2 ik évi: 181; a’ m érnökségé: 99. —

A ’ „Szerb nemzeti lap‘-szerint nov. 13án álgyurobaj ’s ka
to n ai’s polgári hatóságok lisztelgési közt hagyá el ( solics Mark b. al
tábornagy Péterváradot ’s hatlovas diszhinfóban Karloviczba utazott, a’ 
görög-illyr nem zeti gyűlést mint kir. biztos megnyitandó. A’ car- 
loviczi határon ’s túl rajta két fényes küldöttség üdvözlé Rajachich 
Jó zse f v ersecz i, ’s Stanislav Gábor pakráczi g. n. e. püspökök 
szónoklata mellett, Karloviczban pedig az álgyudörgés ’s harang
zúgás m egszűnte után Stankovics István érsek-helyettes ’s Manui- 
lovics Maksz ismétlék az ünnepélyes elfogadást, mit fényes lako
ma követe az érsek-helyettesnél, hol Krestich Dömötör 7 0  éves 
krushedoli archimandrita minden áldomás után vidorul zengé el a’ 
„Mnogaja Iétát.“

B a j a ,  dec.6kán : Gazdáink jóllehet az elkésett gabonatakarítás 
miatt a’ vetéssel is elkéstek, mindazáltal a’ novemberi több rendű eső
zés azt kívánt kikelésre juttató. A’ szüret némelly szőlésznek közép
szerű mennyiségű bort adott, rnelly bizonyosan nagyobb leende, ha 
a fürtök m eg nem rothadtak volna. Búza inég többnyire nyomtatat- 
Ian. Mit eddig hoztak , azt leginkább dunántúli szomszédink vásáriak 
össze, kik a’ helyett viszont zamatos és tarthatóbb boraikkal szolgál
nak. Némi mennyiség a’ Dunán is szállittaték el. Az árpa toklászos 
lévén, kereskedési vállalatra nem igen bocsátható. Kukoriczánk félé- 
rettségü. Repcze nem ment föl sok. Azt többnyire olajütők veszik ösz- 
sze. Maga Baja mintegy két ezer mázsát juttatott az illető tőzsérek- 
nek. Legjobb kelete volt a’ zabnak. A’ kebelbeli három hajózási kár- 
térit«) ügy viselőségnél következő gabnabizlositások történtek: búza 
78,384, — árpa 6,089, — köles 8,950, repcze 4,-995, zab 624,-104, 
öszvesen^. /22, 522 pozs. mérő. — Múlt iskolai évben tanodánk (is
kolánk) 2/1 ifjút számlált, kik között néhaiMiszura István és Modrits 
János alapítványiból évszerinti jutalomban az oszlályzás felolvastakor 
kitüntetett jóviseletük és szorgalmas tanulásukért részesültek: Faze
kas K ároly, Puternek Gábor, Czina András és Jankovics József. — 
A’ városi tanács és község, a’ szép művészeteket előmozdítandó, 
másoknak is követendő például közhatározattá tévé, hogy ezentúl a’ 
kath. plébánia karigazgatója által hetenkint háromszor hangászati 
leczkék ingyen tartassanak. -— A’ sz. kapisztráni ferencziek (francisca- 
nusok) zárdájában az eddig taníttatni szokott hittudományi osztály 
Brodba (Slavoniába) tétetvén által, jelenleg a’ bölcselkedési leczkék 
adatnak két évi pályában illető szerzetbeli növendékeiknek. — Z sen
g e , ’s ezután „Rem ete sz. Pál“ czimet viselendő K ó r i n t é z e t ü n k  
városunk elöljáróinak lelkes pártfogásuk alatt szépen emelkedik. Múlt 
évben 42 beteget ápolt különféle nyavalyákból, kik közül meggyógyult 
*s elbocsáttatott 10, meghalt 13, holtan behozatott 3, maradt ápolás 
#lalt 16. Ezek közül bajai volt 13, bácsmegyei 3, pestmegyei 4, o r 

szágunk külön vidékeiből 12 ; cseh 2, morva 1 , olasz 1, sziléziai 1 , 
hontalan 2, rom. kath. 34, helvécziai vall. 2, görög n. e. 2, ágostai 
vall. 4, férfi 2? , nő nemű 15. Különös eset fordult itt elő egy őrült 
(maniacus) 23 évű mesterlegénnyel, ki a’dühösség legnagyob fokára 
jutott. Intézetünkbe hozatván, ’s különben sem pozsgás (plethoricus) lé
vén, azonnal hánytatót kapott kór izgékonysága lecsilapitósára, és ezen ’s 
más czélirányos gyógyszerek használata után felidült. — Az idei hiteles 
összeírás szerint van Bajának 1807 háza, 2,059 háznépe, 13,780 minden 
rendű lakosa, kik közül született ez év alatt 508, beköltözött 67, m eg
halt 471, nős2,125, özvegy és nőtelen 698.— A alamint h é t i - vásá
rink elég népesek, úgy sz. miklósi orsz. vásárunk is eléggé az volt. Az 
előheti disznóvásár igen léhán ütött ki. Szarvas barom volt e lég , 
mellynek nagyobb kelete lelt vala, ha marhadög nem ijeszti a’ ve
vőket. Kézmüvek és szövetek meglehetősen keltek, egyéb termékek 
ára következő vala: tiszta búza pozs. mér. 2 f. 30 kr; kétszeresé 1 f. 
40 kr.; rozsé 1 f. 20 kr.; árpáé 52 kr.; zabé 42 k r .; kölesé 1 f. 40 
k r .; köleskásáé 5 fi; kukoriczaé 1 f r ; linrepezéé 3 f. 45 k r . ; fekete 
repezéé 4 f. 40 k r . ; aszalt szilváé 8 fr; dióé 5 f. 30 k r.; szalonna 
mázsája 23 f.; zsíré 28 f . ; fagygyué 42 f . ; szappané 28 f . ; — tisz
ta kenderé 65 f .; tisztállané 32 f.; tiszta lené 150 f . ; tisztátlané 65 
f r ;  közönséges mézé 45 f; repcze-olajé 27 f. 30 k r .; veres ó bora- 
kója 12 fr; fejéré 12 f. 30. k r .; veres újé 5 f. 30 k r . ; fejéré 6 fr ; 
gabnaégettboré 16 f; törkölyé 21 fr; szilvaégettboré 25 fr ; hízott 
ökör darabja 190 fr; hízott tehéné 160 f; lső  rendű jármos ököré 
150 fr; hízott disznóé 42 f r ; féléves soványé 15 fr; hízott ürüé 
11 fr: ökör-bőré 12 f r ; tehénbőré 8 f r ; borjubőré 3 fr .; lóbőré 4 
fr. juhbőré 2 f. 30 kr. — (Folytatjuk).

Barlabasseviczi Ossegovich István kir. tanácsos, a ran y sa r
kantyús vitéz , ’s a’ tót-horvát 's dalmálországi törvényszék közbi- 
rája , élte 6 8 ik évében, f. h. 6 án Zágrábban elhunyt.

A’ m. k. udv. kamra keblebeli számvevő hivatalánál Schreier 
Theofilt fizetéses gyakornokká; Somossy Józsefet Zimonyba 30adi 
lső  számvizsgálóvá; G uggenberger Endrét Broodba 30adi valósá
gos számvizsgálóvá ’s helyébe Komlóssy Józsefet; továbbá Kroni- 
kel Ferenczet Carlopagoba só-’s 30adi ellenőrré; Seitz Vinczét st. 
Cosmoba 30adossá, ’s Jäger Józsefet Ó-Zólyomra bányászkamrai 
udvarbiróvá alkalmazá.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A5 nov. 22iki corlesülésben több követ azon indítványt tévé, 

hogy a’ hadminister azonnal előidéztetvén, fölvilágositásukra kény- 
szerittessék azon rendszabályoknak , miket a’ kormány azon nyo
morúság m egszüntetésire életbe léplete , mellyben Uj-Castilia ’s E s
trem adura tartományok sinylenek. Carrasco erre  nyilváriyitá, mi
szerint ő nem rég  kérdésre vonván eziránt az említett ministert, azt 
nyeré tőle válaszul, hogy ő (a hadminister) egyetlen katonáról, a’ 
pénzügyminister pedig egyetlen fillérrül sem rendelkezhetik. Több 
követ indítványára, rövid vita után, az említett ügy iránt a’ hadmi- 
nisterhez intézendő kérdéseket jövő ülésre halasztóéi a’ cortes. —- 
Madridi lapok sajnosán jelentik , hogy a’ pamplonai, E sparle o pa
rancsára véghez vitt, kivégzések országszerte igen rósz ’s kedvetlen 
hatást szülének. —  Nov. 23ikán mind a’ két kamrában megkezdek 
a1 madridi választások vitatásit. A’ követkamra rövid szólalkozás 
után másnapra halasztá e’ kérdés végső eldöntetését; a’ tanács ellen
ben 123 szózattal 13  ellen az utolsó két napi madridi választásokat 
jogtalanoknak ’s m egsenunítetteknek, az előbbi napokéit pedig 26  
szózattal 5 ellen jogszerűknek nyilványitá. A’ követkamrában e’ na
pon csakugyan megjelenvén a’ hadm inister, a’ fönemlitett kérdések
re  Uj-Castilia ’s Estrem adura ügyében , azt válaszoló, hogy a’ kabi
net e’ tartományok megnyugtatására már katonaságot kért segítsé
gül a’ portugál kormánytul, mivel saját ereje elégtelen az ottani lá
zadókat fékezni.

Nov. 25ikén végre a’ követkamrában is m egtörtént az ,mit 
a’ föllengősdiek lehetlennek tartottak; a követek ugyanis 3 9  szóval 
3 2  ellen következőleg hagyák helyben a biztosság inditványát: ,,A’ 
biztosság többsége véli, hogy a’ madridi kerületi választások tör
vénytelenek.“ Mi történjék ezentúl? azt ismét a’ biztosság hozandja 
indítványba. —  A’ trónbeszédre válaszfölirat-készilésre megbízóit 
biztosság m ár benyujtá eziránti javaslatát a’ co rtesnek ; a’ négyes 
szövetségre vonatkozó czikkben többi közt ezt mondja a’ vélem ény
adó biztosság: ,,A ’ követek rem ényük, miszerint ő iö’sége kormá
nya mindent elkövetend ez ünnepélyes szerződés minden alkupont
jának tökéletes teljesítésire , hogy az által a’ polgárháborút végre 
ju ttathassa, melly midőn Spanyolországot tönkre tesz i, egyszers
mind a’ szomszéd országokra is ártalmas hatású , jövendőre pedig 
egész Europa nyugalmát veszélyeztetheti.“ —  Bayonnei újabb le
velek szerint Espartero végre csakugyan mégis kimozdult fészké
bő l, ’s Valcarlos felé nyomult sergeivel. — A’ carlosiak ismét hát
rálni kezdenek, ’s legközelebb Burguetet, Espinalt ’s Roncevauxt 
is elhagyók. —  Pamplonában Iriarte kivégeztetése óta nagy izgás 
uralkodik , ’s a’ lakosság főbbéi ellenmondóst Írtak alá halálos Íté
lete iránt. Burgosi levél nov. 19rü l következőleg írja le az alkot-
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Hiányosak haderejét, molly oily jelesnek mutatkozik, hogy valóban 
teljes mértékben tűnteti ki a’ lázadó párt vastag önhittségét, midőn 
szüntelen győzelemről álmodozik ; mellőzvén a’ bévezetést, csak 
az egyes adatokat közöljük: „Ulibarri tábornok csapatja áll 5 zász
lóalj gyalogságból, 4 század lovasságból, egy álgyuteleppel; Leon 
Iriarte parancsi alatt kivégeztetése előtt 6  zászlóalj gyalogság ’s 3 
lovagszázad volt. Espartero mellett van : 18 zászlóalj gyalogság ,
5 lovagszázad ’s "4 álgyutelep; Buerens tábornok Vitorlában áll 's 
10 zászlóalj gyalogságot, 3 lovagszázadot’s egy álgyutelepet ve
zérel ; San Sebaslianban a’ britt segédcsapaltal cg}ült zászlóalj 
gyalogság, egy tengerész csapat 3 álgyuteleppel's 6 0  lovag állo- 
másoz ; Bilbaoban 6 zászlóalj gyalogság őrködik 9 0  álgyuval. San- 
tanderben most állitnak össze egy zászlóaljt, ’s azonkül még 4 0 0  
cantabriai önkénytes is tartózkodik ott. Aspiroz osztálynok 3 zász
lóalj gyalogsággal ’s egy lovagszázaddal a’ Sierraban állomásoz ; 
Burgosban pedig egy zászlóalj nem zetőrség, 6 0 0  ujoncz , k é ts z á 
zad a’ santiagói tartományi ezredbül ’s húsz lovag a’ valladolidi ön
kénytes csapatból.

Spanyol határszéli tudósítás szerint a jacai föllegvár őrsége 
soraiban összeesküvés födözteték föl , ’s meggátlását csupán az ide
gen ezred maradványinak köszönhetni. Jacai levél nov. #3ikaról kö
vetkező részleteit közli ez esetnek: „F errary  alezredes, parancs
noka a’ franczia csapatnak, tegnapelőtt este a’ helykonnányzóhoz 
hivatván, ott m egjelentékor parancsot kapott a’ vezérletére bízott 
csapattal azonnal hathatósmunkálkodásra készülni, mivel lázadás ké
szül kitörni a’ föllegvárban. Az alezredes rögtön összegyiijté a’ 
„szent század“ fértiait ’s még egyéb 86  altisztet ’s közvitézt, kik
kel egy óra múlva a’ fellegvárba nyomult. Ez alatt az idegen ezred 
többi része is , melly Jaca vidékein állomásozott, siető léptekkel 
közelíte parancsnoka védelmére ’s a’ rá bizolt rendszabályok hatha
tós előmozdítására. Esti tiz órakor Soria ezred egy egész százada 
m eg volt már fosztatva fegyveréiül,’s egy fő- és több a ltisz t’s köz
legény mint főczinkosak börtönbe zárva. Az összeesküttek terve , 
utóbbi vallomásik szerint az volt, hogy éjjel hatalmukba kerítvén a’ 
föllegvárat, ’s börtönbe zárván a’ hatóságokat, föllengősdi szellem 
ben föltéteket szabjanak a’ kormánynak. A’ franczia csapat jelenléte 
’s gyors munkálata szerencsére még jókor meggállá a’ veszélyes 
szándék teljesü lését; ma már ismét csöndesültek az elm ék.“ —  A’ 
Sentinelle des Pyrénées is ugyanez adatokat közli, azon m egjegy
zéssel, hogy Ferrary  alezredesnek szerencsekivánatát jelenté San 
Miguel tábornok és Saragossa parancsnoka, csapatjának ez alkalom
kor kitüntetett példás viseletéhez. —  A’ Correspondance d’ Espag- 
ne szerint a’ trónkövetelő még folyvást Ammurrioban tartózkodik, 
’s Espartero sem  hagyá el Pamplonát. Durangoi levelek általányos 
fölfegyverzésit hírlik a’ tartományoknak , olly móddal, hogy minden 
1 7 ----f 0  éves ép férfi fegyverfogásra kényszerittessék. E ’ tartalék
had rendezete Brutades biscayai küldöttség tagjára bizaték.

A N G L I A.
Miután a’ .pénzügyminister hosszasan értekezett még azon 

különbségről, melly Anna k irá lyné’s Victoria udvara közt létez , ’s 
az egész háztartási költséget összesen 4 6 9 ,7 0 0  font sterlingre ki- 
váná határzandónak, ’s igy 4 0 ez e r fonttal kevesbre mint Vilmos ki
rályé volt, a’ nyugpénzek iránt még ezeket m onda, egy irlandi con- 
servativ követnek ime’ kérdésére: „Feleljen csak egy kérdésem re az 
igen tisztes ur. Moore Tamás neve is föl van jegyezve a’ nyugpénz- 
lapon ? ’s ha ig e n , valljon azért húz é nyugdíjt, mivel szerelem - 
lázas lyánkáknak ir balladákat-“,, A’tisztes követ még azt iskérdheté vala: 
ugyan kitűnő literariai munkálatiért nyert ényugdijt a’ lángeszű ko
szorús költő? (Tetszés.) A’ tisztelt u r , mint vélem , szerencsés 
ugyan azon hazának lehetni fia, mellynek én köszönöm létem et, ’s 
úgy hiszem , minden irlandi, ha nem osztozik is Moore Tamás po
litikai nézeteiben, érzi ’s kénytelen megvallani, hogy a’ nagy költő 
csakugyan minden esetre dísze hazájának , neve pedig becsületére 
válik minden nyugpénzi névjegyzéknek. (Tetszés.) Talán még azt 
is kérdendi az igen tisztes követtag : valljon Southey Bobért azért 
húz é nyugdíjt, mivel eleinte olly igen szabadelmü munkákat bocsá- 
ta sajtó alá ? (Tetszés ’s kaczaj.) En részem ről egyenlőn örvendek 
a’ két jeles iró érdem einek, noha politikai nézeteik jelenleg olly i- 
gen különböznek egym ástól.“ — H arveyt, a’ régi nyugdij-ostroin- 
íót annyira meglepék a’ ministerség e’ megelőző nyilatkozati, hogy 
igen kímélő mérsékkel szólt az egész ügyről. —  Dublini lapok szerint 
Irlandban ismét föltámodnak az orange - páholyok, miből sok roszat 
jósolnak a’ m inisterek a’ még folyvást ingerült szellemű országra. 
Kandón gr. 2 4 7  kath. bérlőt űzött el jószágiról. — A’ birmani kor
mány lveletindiában m egsérlé az angol ügyvivőt ’s az ország bel- 
részeibe vonu 't, mi ellenséges szándékot gyaniltat résziről. Egy 
oda küldött angol hadihajó még nem tért vissza , ’s igy semmi kö
zelebbi tudósítást nem kaphatni az ottani ügyek valódi állásáról. —  
Már a’ ministeri lapok is lepletlenül kimondák, miszerint A lsó -Ca
nada állapotja csakugyan nagy mértékben aggasztó, ’s komoly for
dulatra s ie t , minek ineggátlása már alig alig van hatalmában a’ kor
mánynak.

Azon inditvány , mit Newcastle hg a’ katolikusoknak par- 
liamentbül kizáratásuk iránt nov. 28kán a’felsőházban tett vala,hosszas 
vitára nyújtott alkalmat; a’ hg, mint látszik, ezáltal főleg az irlandi ka
to lik u so k ra  ezélzott. A’kato likusok  , mint tudjuk, 1829ben  kaptak 
parliamentben ülhetésre jogot azon fölléttel, bogy esküvel kötelez
zék magukat, mi szerint nem fognak soha semmibe bocsátkozni, 
vagy szavazatukkal olly ügyet előm ozdítni, mi az uralkodó egyhá

zat kisebbséggel vagy veszéllyel fenyegethetné; mivel pedig e’rész
ben a’ hg állítása szerint számos k a to lik u s  megszegé esküjét , az 
érintett inditvány most megfosztani szándékozik előbbi jogaiktul a’ 
római vallásuakat. Lorton (irlandi peer) élénkül támogató az indít
ványt. Nézete szerint az engedélyek eddigi rendszere , mit békítő 
egyetértés reményivel követe a’ kormány , olly vakon haladt előre, 
hogy még azon összeköttetés sem véteték tek in tetbe, melly a’ meg
nyerni óhajtott irlandi népbarátok ’s a’ szabadság, vallás és alkot
mány esküit ellensége Francziaország közt lé tez , miként azt a* 
szánatos I7 98 ik i irlandi zendültít elég világosan bizonyitá. Azonpo- 
litikai hatalom , mit i8 2 9 b e n  a’ katholikusok nyerének , csupán a’ 
papság intésetül függ , melly term észetesen született ellensége min
dennek, mi protestáns nevet visel. Hibásan vélik tehát szerinte a’ 
hatalmat az úgynevezett izgalók’s világszerte ismét főnökjük hatalmában 
lenni; ezek csupán eszközei a’ kath. papságnak ’s vakul tartoznak 
intésinek engedelmeskedni. Ha tartós alapra kívánják Irland n y u 
galmát épitni, előbb függetlenné szükség tenni a’ papsági hatalom
tól a’ népet.“ Melbourne alig tartá sok szóra érdem esnek e’ tárgyat, 
mivel hiedelme szerint alkalmasint kevés követtag lehet az egész 
házban, ki annyira veszélyeztetve hinné az angol egyházat; feddés 
nélkül azonban még sem hagyható azon illetlenséget, melly sze
rint nem pirultak eskütörésrül vádolni a’ ház kath. tagjait. 0  (M el
bourne) nem tévé le ugyan a’ katholikusok e sk ü jé t; de ha ezek 
azt az uralkodó egyház rovására csakugyan m egsértették volna, úgy 
ó is vétkes lenne, erkölcsi kötelezettségit sértvén m eg, mit min
denkor tagadni kénytelen. 0  isméri ugyan Newcastle hgtúlcsapon- 
gó nézete it; de még sem foghatja meg, mikép akarhatja most olly rö g 
tön a’ csak néhány év előtthozolt végzést feldönteni. Ez mór magá
ban is igen bolor tett lenne , ha nem akarná is a’ ház tekintetbe ven
ni a’ fölszabaditási törvény m eszsze terjedő politikai következm é
nyeit. Ha most ezt fölbomlás érné, úgy bizonynyal az egész status
épületet hatalmas zendület rázná meg. A’ nemes hg az úgynevezett 
conservativ elvek igen hős bajnoka ; de higye m eg , soha roszabb 
szolgálatot nem tőn még pártjának, mint jelen indítványa eszköz- 
len e , ha csakugyan elfogadtatnék. ’8  ezen okbul komolyan véli a’ 
liget annak megfontolására intendőnek: valljon megfelel é indítvá
nya saját e lveinek’s a’józan észnek ?“ —-M elbourne e’ nyomos nyi
latkozta daczára is találkozék még védje a’ ferde indítványnak Win- 
chilsea grófban, ki már 1829ben  hatalmasul ellenzé a’ katholiku- 
soknak p írliamentbe bocsáttatását. Neki most nem szándéka ugyan, 
mint mondó, nyilt összeesküvésről vádolni az alsóházi kath. tago
kat; de annál hatórzottabban vádolja a’ kath. papságot, melly az u- 
ralkodó egyház-m egdöntésre törekszik, ’s e’ czélra a’ rokon vallása 
követeket is használja. Hogy egyébiránt O’Connell e ’ nézetekben 
osztozik , az szerinte nyilván kitetszik az angol egyház elleni be
szédeiből. Ha tehál ez továbbra is igy hagyatnék, bajosan lehetne a’ 
polgárháborút elkerülni ’s azért jó előre szükség a’ fenyegető vész 
elhárításáról gondolkozni. Brougham 1. e’ szókkal zórá a’ vitát: U- 
gyan mi a z , mit itt most kérnek? Nem meglepő é, hogy a’ 4 Óik. 
század 37ik évében illy inditvány előterjesztését kell megengednünk? 
E gy olly indítványét, melly nem félszegül történt javítások kiegé
szítését, hanem egyenesen hátrálásunkat kívánja józan haladásunk 
ösvényerül , miután annyi bajjal valónk képesek azt elfoglalhatni. 
E zt szókkal kifejezni könnyű ugyan, ’s mindjárt eleinte nem is i- 
gen nagy hatású az egész tárgy , ha csak fölületesen vizsgáljuk 
az t; de ha beljébe hatunk a’ szavak értelmének, látni fogjuk, mi
szerint azok nem kevesbet tűznek ki maguknak czélul, mint a’ ka
tholikusok fölszabadittatásót leg nkább Irlandra nézve megsennnitni. 
l)e  megállhatni é ennél? N em ; ha már 18*<í9ig megyünk vissza, 
akkor szükségkép az 1793- ’s I7 7 8 ik i rendszabályokra’s az őskor 
borzasztó fenyilő törvényeire fogunk visszariasztatni.“  Brougham 1. 
szavai hangos tetszést nyerlek ; miután le ü l t , a’ kérelem a’ ház asz
talára téteték. Nov. 30án (l£9kén nem volt ülés) csupán kérelem -be
nyújtással tölték az időt a’ felsőházban. Az alsóh izban pedig Slaney 
ur különös biztosságot kívánt neveztetni a’ nagy ’s népes varasok
ban lakó szegényebb néposztály te rm észe ti’s erkölcsi állapotja m eg
vizsgálására. A’ szónok megható szavakkal fösté a’ szegények nyo
m om  helyzetét. Mindenekelőtt pedig jobb tanító - intézetek létesí
tésével óhajtó enyhittetni az ínséget. Bussei! támogató az indítványt, 
’s a’ biztosság kinevezte után a’ ház eloszlott.

Nov. J£9én több lakomát adónak a’ szabadelmü követek Lon
donban. Az „irlandi társaság ‘ Morpeth ’s Mulgrave lordok tiszte
letére lakmározott, mivel ismét k iueveztettek , amaz ugyan irlan
di főtitoknokká , ez pedig lordhelytartóvá. A’ southwarki lakomán 
O’Connell is jelen volt. Ez alkalomkor mondott beszédek általányosan 
véve határzott an a’ golyózás vagyis titkos szavazás mellett nyilat
kozónak, ’s folyvást pártolók a’ többi radical indítványt is. Bussell 
ism ért nyilatkoztát a’ javító rendszer módosítása iránt egyhangúlag 
ro,szalták, de mégis nyilván észre leheie venni, hogy a’ radiea- 
lok nagyobbrésze már nem olly igen szenvedélyesül fakadoza ki a’ 
kormány ellen , ’s e’ szerint ismét közeledését reménylhetni a’ két 
pártnak. Csak H arw ey jelenté azoni örömét, bogy Kussell nyilat- 
kozványa végre valódi alakjokban mutató meg a’ hazának a’ whi- 
geket. O’Connell ism étlé : miszerint ő testestül lelkestől buzgó r a 
dical, ’s az is szándékozik maradni: de a’ w bigék , bár minő tö 
kéletlenek is egyébkint, csakugyan mégis sokkal jobbak a’ torvk- 
nál, ’s így két rósz közül mindenkor a’kisebbet tanácsos választani* 
O’Connell még azon éjjel Norwich!*» u ta z o tt, hová politikai lako
mára hivák meg. A’ M. Chronicle egyik legközelebbi száma ige»
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nevezetes iratát közli O’Connellnek, inelly a’ köllni érsek szenvedé
lyes hangon Írott védelmét foglalja magában. A radical lapok 
elkerülhetlenül kitörendőnek hirdetik a’ polgárháborút Alsó-Canadá- 
ban, mellynek olly véget jóslanak, minőt az egyesült statusok lá
zadása tudott magának kivíni. „A* kormány mindazáltal, mond a 
True Sun nem kevesbbé látszik elhatárzottnak az alsó-canadai sza
badság elleni keresztesháboru hathatós vitelére, mint azt m áraz anya
országi javító rendszer módosítása ellen olly régen folytatja. Hal
lomás szerint a 93ik gyalog ezred, melly Gibraltárba vala szállí
tandó , rögtön parancsot kapott Hwlifaxban partra szállásra/ 4 —  Ca- 
nadai lapok nov. 8ról a’ fönebbi hirt még ezzel toldják: „A ’kormány 
hathatósan törekszik katonai erőfejtéssel a’ Papineau - párt m ozgal
mit tehetsége szerint gállani. Montrealban katonaságot várnak Ha
lifaxból őrség-megerősitésül. Nem rég e’ városban fölszólitás kerin* 
ge , melly a’ népet a’ „szabadság fiaihoz“, miként Papineau pártja 
magát nevezi, szegődésrebuzditá. A’ szabadság fia:háromszínüzász
lókkal szándékoznak legközelebb az utczákon megjelenni. Felső- 
Oanadabul önkénytesek sietnek segítségükre.

A’ felsőházi ülésben dec. Íjén Brougham I, a’ nemzeti ne
velés ’s kegyes alapítványok czélszeri'ibb kezeltetése iránti két in
dítványát benyújtván, hosszas beszédben fejtegető elveit’s igen 
ügyesen került el minden o llyast, mi a* ár vallási, ;k  r egyéb né- 
zetbül kedvetlen érzést támaszthatott volna a’ házban. Elve főpont
ja az, hogy senkit sem kell tudományok hallgatására kényszerűm, 
hanem minden tanulónak szabad kényére bízni a’ választást.

Dec. Í jén  az alsóházi ülésben következő kérdéseket intéze 
Leader a’belügyi statuslitoknokhoz : „Szaporitta téke félév óta Alsó- 
Canadában a’ katonaság? K érte  illy szaporítást Gosford, kapott e, 
’s m iért? Szaporodott e félév óta az angol katonák közt a’ szökés; 
különösen pedig azon idő óta midőn Gosford nyugtató rendszabá
lyokkal biztatá Alsó-Canadát? “ Bussell: „Uj-Braunschvveigbul egy 
ezred küldeték Alsó-Canadába ’s ezt kérni Gosford 1. föl volt hatal
mazva. Kért e m égezenkül erősítést, term észetes okokbul elhallgatom. 
(Halljuk!) A* katonaszökés előttem újság; hogy azonban mindenütt 
vannak bujtogatók, azt elhiszem. (Tetszés az ellenzési részen.) Mit 
fog a’ kormány cselekedni, határzottan még most nem mondhatom; 
annyi mindazáltal bizonyos , hogy azokat fogja segitn i, kik a’ britt 
korona ügyét mozdítják elő.“ (Isméti tetszés az ellenzési padokrul.)

Montreali nov. Tiki levél szerint a’ Papineau-párt vagyis a’ 
„szabadság fiai“ ’s kormánypártiak közt már véres jelenetek is tör
tén tek , miknél katonaságnak kelle biró szerepet játszani. A’ tusát 
a’ kormánypártiak tevék elkerűlhetlenné, mivel a’ Papineau-párt 
lapjának, a’ Vindicatornak, szerkesztő hivatalát m egrohanván, an
nak minden ablakit bezuzák.

Az általunk is inár említett szegény! törvény miatti nyugta
lanság részleteit Broodfordban igy Írják le a’ legújabb angol lapok: 
„Midőn nov. üOikán az ujonan kinevezett szegényt tisztviselők első 
gyűlésüket tárták, 5— 6 ezer főnyi néptömeg csódült össze a’ gyü- 
lésház előtt, ’s katonák alig alig tudák a’ féktelenség kitörését gátolni 
a’ boszus csapat közt. A’ hatóság fölolvastatá a’ zendületi törvényt, 
apróbb huszárcsapatok oszlatni törekvőnek a’ népet; de mind hiá- 
ban , a’ katonákat jól intézett kődobásokkal riasztgatá széllyel a’ nép, 
’s mind két részrül vér kezde folyni , a’ gyülésház ablakit pedig 
bezuzá a’ nép. Az ülés vége után durva sértésekkel fogadá a’ nép 
a’ távozó tisztviselőket, kik végre katonasággal kénytelenültek ma
gukat lakaikba kísértetni. Este újra csoportozni kezde a’ nép, az é- 
rintett gyülésházat lerombolni szándékozék; midőn is tüzelésre ka
pott parancsot a’ katonaság,’s a’ golyózápor számos sebesültet föld
re teríle a’ népbü l; de ez még sem tágita, ’s csupán a’ bekövetke
zett sűrű sötétség ’s omló zápor vala képes helyre állitni a’ csön
det.“ A’ Times igen szembeszökőnek véli, hogy Bussell e’ zava
rókról nem tőn em lítést, midőn az uj szegényi törvény hatékony
ságának vizsgálatára ügyelő biztosság m egujittatásátsürgeté ; annyi
val szembeötlőbb pedig ez, mivel a’ broodfordi hatóság már jóval e- 
lőre katona segítséget k é r t, ’s leginkább ezzel ingerlé föl az eg) éb- 
kint semmi zavarra nem gondolkozó népet.

Egy londoni lap ezt Írja O’Connellrül: „A* manchester-bir 
minghami vasúton O’Connell, parliamentnyitásra Londonba utazta- 
kor , történetesen egy kocsira jutott halálos ellenségével, Perceval 
ezredessel, ki szinte Londonba szándékozók. Az ezredes , sötét lé
vén, nem ismeré meg O’Connellt, ’s kezébe adá esernyőjét ’s köpönye
gé t, azon kéréssel: vigyázna üléshelyére, miglen pogyásza után la- 
tand. O’Connell nem felelt a’ kérésre, hanem vitézül védé több utas 
ellen a’ rá bizott helyet. Rövid idő múlva visszaérkezvén Perceval, 
m egköszönő jó szomszédja szívességét, ki hangosan e’ szókra fa
kadt :  „Ön itt az irlandi követek közt nagy kisebbségben van,  ez re
des !“ —  Mintha kígyóra hágott volna, úgy szökkent föl helyéről 
a’ vitéz ezredes ’s a’ többi utas nem kis mulatlatására életveszély 
közt kiugrott a’ kocsibul.

F R A N C Z I A 0  R S /  A G.
A’ National nov. 7rül levelet közöl Constantinebül, melly- 

ben egy helyőrségi tiszt nem igen kedvezőleg ny ilatkozik e’ varas jö 
vendője iránt. „Teljességgel nem hozhatni kétségbe , mond a’ levél
író , miszerint magunkat nem sokára körülvéve’s összeköttetésinket 
félbenszakaszlva látandjuk. A’medschez-el-hammari tábor három nap
járásnyira fekszik tőlünk, ’s ez egész hosszas útvonalon arab törzsö- 
kek szárnyalnak szerte , kik most barátinknak nevezik ugyan ma
gukat; de legkisebb szerencsétlenségi esetben bizonnyal tüstint el- 
lenséginkké nyilatkozandnak. Meg nem foghatom, miért nem üténk

táborállást Medschez-el-Hamiuar ’s Constantino között, m ert Bona és 
Medschez-el-Hammar közt 18 lieunyi távolságra négy táborállo
másunk v an ,’s itt íáO lieunyi távolságra csak egyet bírunk. Kenyér 
’s hús elég van ugyan Constantineben, de igen rósz, szeszes italo
kat pedig épen nem kaphatunk, mi igen sajnos, m ert katonáink sor. 
ra hasmenést kapnak a’ rósz ivóviztül, ’s gyakran veszélyes lázba is 
esnek tőle. Legalább sert főzetne kormányzónk a’ katonaság könnyí
tésire , ’s mindent inkább tűrne a’ közember ; ezt pedig igen könnyen 
lehetne eszközleni, mert árpában teljességgel nem szenvedünk hi
ányt. Mozgáshiány is nagym értékben kedvetlenül a’ katonaságot, 
mivel veszély nélkül alig távozhatnak szállásaikból. Legközelebb ismét 
több katonát talállak lem etszett fővel a’ várasi kertekben.“ —  
M essager dec. 3iki száma kir. rendelet megjelentét hirdeti, Valée 
tábornagynak főt ormányzóul kineveztetése iránt az afrikai franczia 
birtokban. Egy algieri levél azonban inegczáfolni látszik e’ hirt, mi
vel tartalma szerint nov. 20án  már Algierba érkezek Valée ’s Kran- 
cziaországba szándékozik vitorlázni. Egyébiránt egészségi állapotja 
igen szenvedő, főleg annyira ingerlékeny, hogy a’ körében tartóz
kodók számos sértésnek vannak kitétetve, ’s csak a’ visszaemléke
zésben előbbi jószivüségire találhatnak enyhülést.

Marseille! levelek szerint nov. l í lrü la ’ Tunissali verseny* 
gést újabb híreknél fogva gyorsan kiegyenlítők. Minő elégtételt 
kapott a’ franczia consul, még eddig tito k ; annyi azonban bizonyos, 
hogy a’ bey megelőző léptei következtében „H erkules“ födözeté- 
rül ismét partra szállott már a’ consul. —  Néhány nap előtt hire j á r t , 
miszerint a’ Haytiba indított hajóhad, miután a’ bresti kikölőbül el- 
távozék, csakhamar visszatérésre kapott parancsot Parisból. A’ ha
jóhad e’ váratlan visszatérte különböző hírekre szolgált alkalmit! 
Brestben, anélkül, hogy a’ dolog valódi okát kinyomozni lehetett vol
na. Egy párisi lap azonban most következő alapos fölvilágitást nyújt 
eziránt, mellynek valódiságáról tökéletesen kezeskedhetni vél. —- 
„ ü g y  látszik, mond az említett lap, hogy azon pillanatban, midőn 
Las Cases ’s a’ többi kir. biztos szélnek ereszték vitorláikat, fon
tos tartalmú közlem ényeket kapott Boyer elnöktül a’ külminister. 
Miután t. i.a’haytii respublica kormányzója (Boyer) m egtudá, hogy 
Francziaország tisztelet-gerjesztő haderővel készül kívánalmak nyo
mosságot adni, siete Mólé úrral tudatn i: m iszerint ő igen óhajtja 
Francziaország kivánatit teljesíteni, ha azok egyébiránt józan ala
pon épülnek ’s a’ respublicasegédforrásinak megfelelők. Khez azonban 
mégazon nyilatkoztát csatlá Boyer elnök, m iszerint bármi tengeri erő 
Haytihoz közelgése azonnal minden alkudozásnak véget vetend, 
mivel ó semmi fenyegetésneknem  engedem! soha,'’s nem is engedhet. 
Béke-biztosak küldessenek, igy zárta iratát, ’s ő mindent elkövetend 
e’ tárgy végső eldönthetésire. Ez irat következtében tehát Mólé csak
ugyan visszatartóztatá a’ már megindult hajóhadat ’s a’ biztosak 
már most minden hadi kíséret nélkül vitorlázandnak Haytiba. —  
A’ Temps bizonyosnak állítja Campuzano gr. spanyol követ eltávoz- 
tatását Parisból,’s utódjául Espeja marquist jelenti. —  Az annyi be
szédre ’s irkára alkalmat nyújtott port Koreff ’s W olowski orvosak 
és Hamilton h g ’s hgnő mint szinte Lincoln gr. ’s grnő közt dec. I- 
jén  csakugyan megkezdők a’ párisi első folyamodási törvényszék 
előtt. A’ kíváncsian várt sok gyalázatból azonban eddig m ég igen 
kevés jőve napfényre. Cremieux ügyvéd Koreff nevében visszavevő 
a’ vádat, ’s W olowsky nem jelent m eg; de B erry er, ki a’ britt 
család ellenvádját intézi, határzottan kivaná a’ hg ’s hgnő sajátkezű- 
lég irolt okleveleinek ’s egyéb orvosi, a’ beteg  grófnőt illető, je g y 
zetek kiadatását az orvosak részirü l, m ielőtt a’ számukra letett 524 e- 
zer frankot fölvennék, valamint azt is, hogy Lincoln gr. befogatá- 
sát oklevélszerüleg jogtalannak nyilványitsák. Cremieux ügyvéd é- 
pen nem tagadá, miszerint védenczeinek előbbi 4 0 0  ezer franknyi 
követelését csakugyan szerfölöttinek mondhatni, noha egyébiránt a’ 
holdkóros beteg tökéletesen m eggyógyult; de egyszersm ind határ
zottan állitá, hogy a’ ns britt család bizonyos előbbi alkalomkor va
lósággal adósa maradt az em lített két orvosnak, a’ betegségrüli 
jegyzetek  pedig mindenkor az orvos birtokában szoktak maradni. 
A ’ betegségi naplót késznek nyilatkozók ugyan általadni Koreff; de 
épen nem a’ magányos jeg y z e te k e t, miket nagyobb m egnyugtatá
sul elégetni Ígért. Egyébiránt az orvosi ügyvéd igen nagy tartóz
kodást tűntete ki, mig B erryer igen fennyen követelt becsület-nyi- 
latkozványt védenczei számára. —  Oec. Íjén  azon pillanatban, midőn 
a’ király délután 3 órakor a’ ministertanácsban elnökle, a’ tuileriák 
kertében egy 2 2  éves fiatal férfit fogtak e l ,  mivel pisztolyt leltek 
nála ’s egész magaviseleté rendkívül gyanúsnak látszék. Bendőrbiz- 
tos elé állíttatván, azt vallá, hogy neve Aymé János, ’s önmagát 
szándékozék főbe lőni. Hosszas vallatás után a' rendőri hivatalba ve
zeték ő t , hol szorosb vizsgálat után észbetegnek nyilatkoztaíék , 
minek következtében őrültek házába vivők a’ szerencsétlent. A’ had- 
ministerség nem rég befogott némelly tisztviselőit kezességre sza
badon bocsáták. Vétkük csak abból all, hogy az eladásra szánt pa- 
pir-kötegekbiil a’ nevezetes férfiak aláiratával díszlőket kiválasztok 
’s elsikkaszták; elfogatásuk egyébiránt Vidocq ügyével épen nincsen 
kapcsolatban.

„Egy napja Lajos Fiilöp francziák királyának“ czim alatt, ezt 
olvashatni a’ La Mode egyik legközelebb számában: „Lajos Fülöp ren
desen reggel 8  órakor szokott fölkelni; elhagyván az ág y a t, elő
ször az erkezett leveleket olvassa el, ’s egyéb szükséges munkák 
elvégeztével foglalatos. 9 órakor öltözősszobájába vonulván, egész csa
ládja vidor mulatozása közt borotválkozik’s fogait tisztogatja; 1(1 ó- 
rakor igen egyszerűn készített burgonyát reggelizvén , a’ kastély
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beli mnnkában levő építéseket szemléli meg, s 11 órakor a’ minis - 
tertanácsban foglal helyet, hol mindenkor figyelmesen hallgat min
denre ’s ezután a’ tuileriákban ’s Louvreben dolgozó művészeket 
látogatja m eg, családjával egy tányér levest ’s rizses tyúkot vagy 

csirkét eszik , ebéd -után pedig a’ francziaorszigi lapokat elolvasván, 
a’ királyné term eiben vendégeket fogad e l, ’s tiz órakor szobáiba 
vonul, hol gyakran reggeli 3 óráig is dolgozik.

Valée tábornagy éjszakafrikai főkormányzóvá neveztél már 
a’ Moniteur is közli, ’s igy valódiságáról többé nem kétkedhetni. 
Nem rég Laffitte nagy esti társaságot gyüjte össze palotájában ’s 
oily fényt mutata minden e’ czélbul tett készülete, hogy mindenki 
akaratlanul visszaemlékezék az 1 8 3 0  előtti híres pénzváltóra. T er
meit igen számos vendég élénkítő , ’s a’ Vaudeville színház művé
szei két vígjátékot adának mulatság-öregbítésül; a’ ven légek azon
ban jobbadán csak a’ moskowai hg körül tolongtak , ki nem rég é r 
kezők meg Cunstantinebül és szíves készséggel felelt a’ sok kiván
csi kérdésre. — A’ Nouvelle Minerve elhunyt Hortenzia királyné 
végintézetét közli, mellyet f. é. april 3 ikán írt az üdvezüll bizo
nyos sebészi veszélyes m űtét előtt. A’ végintézet minden sorában, 
mond az említett lap , léleknyugalom ’s nagyszerű lemondás fek
szik , melly mindenkor annyira kitüntető e ’ magas lelkű asszonysá
got. A’ császári család tagjai közül csupán Napóleon Jerom osra!, a’ 
volt vesztfáliai király fiáról emlékezik meg végintézetében, ÜOezer 
frankot hagyván neki. A’ végintézet zárszavai ezek : „Em lékezzék 
férjem (a’ volt hollandi király) nyájas barátsággal rólam ’s gondolja 
m eg, miszerint csak leginkább azt sajnálom , hogy nem  tehetőm őt 
boldoggá. Fiammal közlendő politikai tanácsún nincsenek ; tudom, 
ism éri helyzetét ’s  azon kötelességig mikkel nevének tartozik!

N É M E T O R S Z Á G .
Azon terhelő körülm ények, mellyek miatt a’ kölni érsek 

báró Droste Auguszt, m egyéje kormányáról elmózdittatváo 7 0  észt. 
korában megyéjetiil 70  órányi földre, Mindenbe távolílti tolt, Alten- 
stein b. stalusministernek a’ kölni fő káptalanhoz irt levele szerint 
következők: 1 ) egyoldalú ’s a’ dolog term észete ’s közigazság kí
vánta mód nélküli föllépte a’ bonni tudom, egyetem  azon tamtóji 
ellen, kikre mint az elhunyt Hermes tanítványára ’s barátira gyanús- 
kodott, ’s azokat minden szó vagy Írásbeli mentség elfogadása nélkül az 
akadémiai tanításiul önhatalmúlag eltiltotta; 2) mivel a’ bonni gyóntató
atyákhoz intézett körlevélben világosan nyilatkoztaié, hogy dogmai tar
talmú brevéknek, Komában történt kihirdetésökután mindenütt kötelező 
erejük m iatt,nincsszükségöka’status jóváhagyására(placetumra), pedig 
minden pápai bulla, breve vagy püspöki uj rendelet a’ porosz m o
narchia tö rvényei, statusjog és valamennyi ném et tartományban di
vatozó szokásbeli gyakorlat szerint csupán a’ kormány tudtával ’s 
megegyeztével hajtathatik foganattal végre ; 3 ) a’ német nyilványos 
lapokban sokszor említett 18  állítvány (thesis), mellyeket a’ kölni 
érsekm egyében gyóntatóságra bocsátandó egyházi személyek elibe 
tisztköri feltételül ’s vezérszabályul aláírás végett kikötött, mellyek* 
nek 18dik czikke még a’ fenyitéki ügyekben is általányosan kizár
ja a’ fejdelemhez folyamodást; 4) az elegy házasságok iránt visel
tető visszás bánásmódja saját «lválaszlatása előtt Írásban adott nyilat- 
kozványának ellenére .—

Poroszországban, talán a’ maga nem ében egyetlen, jótékony 
intézet, mellynek alapítását eredetileg a’ tábori papok és főorvosak
nak tulajdoníthatni, ’s m elly m ég Friderika hgasszony ré s z v é té t’s 
ótalmát is mr a voná, a’ f. é. april l j e  óta Düsseldorfban fenálló 
katonaasszor^ gyesület, mellynek főczélja, azon szükségben síny
lődő vagy beteg katona özvegyeket, gyermekágyasokat ’s árvákat ’s 
oily háznépeket ápolni , mellyeknek férjeik nyavalya miatt katona
kórházba szorultak. A’ gyámítás pénzadásból áll b é r re ’s több illyes- 
re , továbbá tüziszer, kenyér, burgonyaés ruha-osztogatásból főleg 
a’ gyermekek számára. Beteg asszonyok ’s gyermekágyasok ezen
kívül szükségökhez képest ételt is kapnak, mellyet az asszonyságok 
term észetben osztogatnak nektek. Mellékezélja ez intézetnek egy 
1 ányiskola, mellyben a’ katona - 'ánykák asszonyi munkákra tanít
tatnak. Ez már is 7 £  lanítványt szám lál, kikre két tan ítónő  és 
1 8  elöljáró nő ügyel. Az egyesület 4 5  tagból, azaz : őrségi kato
natisztek hölgyeibőláll, kikhez több önkénytes barát csatlakozott. A’ 
kormányt szabály szerint egy biztosság viszi, mellynek feje H o l le -  
b e n  ezredes felesége. A ’ nem csekély költségek katona és más 
személyek havi adakozásaikból, az egyesület és baráti ajándékiból, 
’s asszonyi munkák kijátszatásiból kerülnek. Keméllhetni, hogy az 
egyesület rendszabályit nemsokára közre bocsátják »a’ valóban ke
resztyén érzelemnek követendő példájául.

Kottenkircheni tudósítások szerint a’ göttingai tudományegye™ 
lemnek Bergmann , Gieseler, Bauer, Conradi ’s Herbart tanitókbul, 
mint szinte a5 Göttinga városi tanács és polgárságból állott biztossága 
érkezett Bottenkirchenbe, ’s a’ királynál (hannoverai) kihallgatást 
nyert, kinek hódoló irományukat átnyújtották, mellyben igen bees- 
inérlik tettét az ország tudományegyeteme hét oktatójának, ’s a’ királyt 
bizonyossá teszik tántoríthatom hűségük és ragaszkodásuk felől. 
Mondják, a’ király a’ küldöttségnek azt feleié: hogy soha sem táp
lált Göttinga iránt bizodalmailanságot, ’s igy m élyen sajnálja, hogy 
nemellyek az ottani akadémiai tanitók közül helyzetüket annyira eí- 
feledék s egy közre bocsátott nyilatkozvány által olly illetlen m ó
don fejezek ki magokat a’ nov. lső i patens ellen. (Dahlmann, A l
brecht, a’ két Grim m , Cervinus, Ewald és W eber prof. azo k , 
kik az alaptörvény fölfüggesztetését fonáklották).

Nov. 24én m egérkezett a’ kir. engedelem egy vasútépítésre, 
melly Kölhenen és Halién keresztül Lipcsébe vezet ’s Magdeburg- 
ba valamint az annak létesítésére kivántató kisajátítási törvény is , 
melly egészen azon elveken alapszik, mellyek a’ csináltutaknál di
vatozók , mint vezérszabályul kitüzöttek. A’ tartalék -tőkealkotásra 
nem szabad többe!, mint az alaptőke két percent kamatját fordítani. 9 0  
év múlva a’ status tulajdonává leend a’ v asú t; hanem 3 0  év múl
va is magához válthatja azt a’ kormány, de a’ részvényesek kárpót
lása mellett.

S C H W E I  Z.
St. Gallonból nov. üödikáról igy írnak: Ma reggel iszonyú 

szikla- tömegek zuhantak le dörgő robajjal a’ Hirschensprung nevű 
hegy baloldaláról, melly a’ Bajnavölgyet a’ st. galli felföldiül elvá- 
íasztj , ’s az ország és posta - utakat elborították. Sáő lábnyi magas ’s 
10 — 520 láb szélességre zárva a’ m enet, úgy hogy öbb napig jár
hatatlan leend. Azonban jövendőre sem biztos erre az ut. Ennél
fogva rem énylhetni, hogy a’ canton ez útnak a’ Bajna mentében 
uj irányt adand. Szerencsére senkit sem  ölt meg ez irtóztaló kőzu- 
hanat.—  W  és 23kán egészen eltiltó a’ nagy tanács a’ vegyes házas
ságot. —

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Néhány nap előtt Stürm er b. két ausztriai tiszt kiséretében 

a’ szultánnak, a’ f. ausztriai császár nevében átnyújtó a’ jobbára te r
mészettudományi eszközökbűl álló ajándékokat. A ’ nagyur mindent 
nagy figyelemmel megszemlélt, ’s különös örömét látszott lelni fő
leg  egy úgynevezett camera obs urán, meliyelj hosszasan mulatkozék. 
A ’ gyűjtemény hasznos és érdekes tárgyakból á ll, mellyeket mind 
ama’ hires bécsi művész Plössl készite.

K E L E T I N  D l  A.
London, nov. 29 . A’ keletindiai hanságrol (Hanse) érkezett 

hírek uj birman háborúval fenyegetnek. A’ birmani uj király t. i. 
vonakodott az angol residenst, Burney ezredest, ki a’ yandabooi bé
kealku által biztosíttatott, elfogadni, ’s noha ez m ég a’ birman föl
det el sem h ag y ta , még is a’ főkormányzó szükségesnek vélte a’ 
katonaságot Assamban , Arrakanban és Tenasserimben hadlábra ál
lítani. A’ keletindiai társaságnak titkos utasításai vágynak , ’s a’ két 
birmani követ, kik 1 8 3 0 —  1 8 3 3 ig  Indiában laktak, teljesen megí
télhetik a’ birmani udvar czélzatit; m ert a’ király halála a’ dolgok ál
lását csak annyiban változtatá m eg , hogy utódja, ki nem tanulá az 
angolok hatalmasb létét m egism érni, elődei titkos kivánatit tüstint 
teljesíteni ügyekezik. Ama’titkos utasításokból ugyanis tudva vagyon, 
hogy ő Martaban , Ye, Tavoy és Tenasserim  tartományok elestél ’s 
e g y  angol residens jelenlétét a’ fővárosban úgy tekinti, mint eltür- 
hetlen tehert, mellytől minélelőbb menekedni kell. Akkor vonako
dott az angol kormány eziránt alkuba ereszkedni, ’s a’ birmanok még 
igen szükölködének háborukezdéshez kivántató katonaságban és pénz
ben. De igen lehelő, hogy az uj király elég erősnek hiszi m ag it; 
mert amarapurrai udvara szakadatlanul legotrombább híreket táplált 
India álla pót járói. Midőn, p. o. Bentinek lord összejövetelt tarta 
ltundjit S inghgel, akkor a’ birmani követek azt írók, hogy őt és 
egész hadsergét a’ sikhek elfogták ’s tef. A’ birmanok utőlsó hóbo- 
rújok óta európai mód szerint próbálták gyakorlatú katonáikat, de elő- 
m enetük a’ hadsereg-szerkesztés ’s rendelésben nem igen haladha
tott előre. Ha ki találna ütni a’ háború, akkor az angolok egy más 
uj tervet fognának követni, mint utóbbi táboroztukko-, ’s a’ helyett, 
hogy Bangoonba kössenek ki, ’s az irawaddy-i völgyet válasszák 
csa ta térü l, Bengaiából egyenesen Chittagon keresztül Amarapurra 
felé indulandnak, minthogy ez idő óta egy, a’ hadseregtül könnyeb
ben járható utat leltek, melly a’ tábor m enetét felinél többel rövidí
tenék A’ háború hihetőleg a’ király letételével fog végződni, ki e- 
lődje volt saját testvérének; m ert a’ birmani udvarban most kél párt 
van, egyik a’ meghalt fejdelem most uralkodó testvérét, a’ másik az 
utólsó  király fiát óhajtja fejdelem nek, ki az angliávali szövetségre 
hajlik, mi hihetőn segité trónruli kizáratását.

A M E R I K A .
Bioi oct. 18dikaig terjedő hírek bizonyítják a’ már említett 

uj m inisterség alakultát Aranjo Lima a la tt , ki egyszersmind ideig, 
leni birod. kormányzó. Beszélik, hogy az ifjú császár legközelebb szüle
napján , mellyen 14 évű le sz , teljeskorunak nyilatkoztatik. A’ mi
nisterek hathatós rendszabályokhoz nyúltak a’ Bio Grande do Sulban 
folyvást tartó lázadás elnyomatására.

G A B O N A Á R . Vidéki városink piaczin pozs. mérője váltó gar.
b u ra 1 k é t i r e r .  | m i i  1 á rp a 1 r a b k u k u r . 1 k ö lt«

n o v .29é n  N . B c e s k . 50 -3 5 J ~ 3 0 - 2 0  1 ~  ~  1 ~  15 15 20 1 20 .

„  3 0 * n  U n g v á r 86 —82 ( 80 —77 1 5 8 - 5 4  1 4 0 - 3 « 1 31— 30 1 8 0 - 7 6 —
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„  7 é n  IW osony 88—40 1 4 4 - 4 0  1 42 —34 1 40—30 1 2 6 —22 58—32 1 —
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L O T  T  O: Búdén dec. gik: 7 50 18 68 12-
Becsi dec. g ik : 62- 18- 49- 85- 54.

Szerkeszti H e l m e c z y .  —  Nyomtatója B e i m e l .



F e s t ,

«■erdő, d ec  SO. JELENK OH. l o t .  »stint.

F OGLALAT:  Magyar- és  Erdélyország (kinevezések ’s előléptetések; N. Szebenben orsz. élések; Kovárs iVIiklós tanitószék-alapitása; bajai gazdasági tudósítá
sok; erdélyi vizgyógyintézet; részletek a’ karloviczi illyr-oláh érsekválasztásrul; változások a’ es. kir. hadseregnél; ’s a’ t.) Ausztria (gőzösek összeütkö
zése.) Portugália (cortesülések: lakomák az udvarnál; ’s a’ t.) Spanyolország (a’ belministcr hivatalától fölmentve; vélemény Angliának spanyolországi politi
kájáról; madridi nyugtalankodás; hadi hírek; ’s a’ t.) Anglia (O’Connell beszéde a’ norwichi lakomán; Burdetl irata Spottiswoödehoz az ismért tory - aláírat 
ügyében; a Isó -és  felsőházi viták; Alsó-Canadában a’ vérengzést megkezdők; ’s a’ t.) Franeziaország (Bernelle ezredes fölszólitása a’ consianlinei 11. p.iez; gynsz- 
misc Parisban a’ Constantine alatt elcstckért; ’s a’ t.) Németország. Amerika. Görög- ’s Törökország. Klegyhir. Gabonaár. Pénzkelet. Dunavizá lás.

M A G Y  A 11- és E 11 1) K L V 0  11 S /  Á G.
0  cs. ’s ap. kir. fölsége a’ szombathelyi káptalannál Laky 

Károly zala egerszegi lelkészt valóságos, Szabó Ferencz nagy-ölbói, 
Balogh Ferencz kálói, Laky János gersei lelkészeket és Neptey 
Vincze papneveló-intézeti aligazgatót tiszt, kanonokokká ; ugyszin- 
te a’ veszprémi káptalannál >zniodics János örkanonokot éneklővé; 
Jlogdányi Károly ^székesegyházi íóesperesl őrkanonokká ; Balassa 
(iábor szalni fóesperest székes- egyházivá; S zaby  Im re 2ik mes- 
terkanonokot ’s papnevelő-inlézel-igazgatótszalai főesperessé; Kéry 
János veszprémi lelkészt 2ik m esterkanonokká; Fekete Antal me- 
renyei, Kacskovics Benjámin siti ii és Hosszú Mái ton kaposvári 
lelkészeket végre Szabó László sz. ii ás- magyarázó tanítót liszt, ka
nonokokká; ’s Gaál József dunántúli kerület táblai számlölöt'i bírót 
valóságossá n evezn i, ’s Kausek József sóvári só-pénztári írnokot 
nyugalmazni méltóztatott.

IN. S z. e b e n. D*c. őki orsz. ülésben olvastatván a’ tisztába írott 
hódolati törvény czikk ’s felirat, nm el abban igazítások estek, annak, uj- 
ratása határoztatutt. 's másnap (dec. 6kán) íelolvastatván e z ’s bé- 
pecsételtetvén , ő e's. elibe felküldés vég< tt a’ kir. biztos k. lőhgnek 
egy bizlos'íág által szokott módon kezéhez szolgáltatott; ki is annak 
felküldésit ígérni, ’s egyszersmind a’ KK. és liliket ugyanazon biz
tosság által felszó itani méltóztatott, hogy ezen országgyűlés hoszas 
tartásával őszszekötött hátramaradásokat ’s 1 öltségeket megfontolván, 
az országos tanácskozásra kitűzött tárgyaknak, a’ törvényi ól világosan 
kiszabott rend és móddal leendő felvételét siettessék. Továbbá a’ 6 
szerkesztő ’s egy bíráló tag helyébe választás által többséget nyertek: 
a’ birálóságra gr. Degenleld Oltó kolozsm egyei, a’ szerkesztőségre 
pedig Veres József tordam egyei, Boér Antal fogaras-vidéki, Lugosi 
Ferencz zilahi, Gyergyai Ferencz ’s Jónás Dániel kolozsvári’s K ese
rű  Sándor szászvárosi követek. Erd. II.

Ism ét egy hazafiui áldozat! K o v á c s  M i k l ó s  bel. t. tan. 
a’ károly-fejérvári püspöki lyceumban többszöriéire hozott, de ala
pítvány h anya miatt annyiszor m egszűnt bölcselkedé-i cursust, is
mét helyre állítani, ’s megörökíteni kívánván, tulajdon erszényiből 
2 5  ezer v. forintot vala szives a’ károly-fejérvári káptalannál idei jul. 
Í jé n  tőkésíteni; mi szerint annak haszondijából két oktató fizettessél ,
’s hogy a’ jelen iskolai ÓAben folyamatba is hozathassék az oktatás, 
ez évi haszondíjt szinte ön tárából rendelte kiadatni.

A’ karloviczi illyr - oláh érsek - ’s metropulita - választás
hoz pótlékul még ezt írják: „Nem csak a’ lvarloviczba gyűlt 75  
képviselője a’ keleti n. e. egyházhoz tartozó oláh-illyr nemzetnek, ha
nem az egész nemzet szive reményteljesen lüggöttaz említett köz
ponti varason, honnan éltető napsugár támodiát várá az illyr egy 
ház fölleges egére. ’S reményükben nem csalatkozának, mert nov. 
23ikán óra- negyedny i tanácskozás után egyértelm üleg olly férfit 
választanak elhunyt Stratimirovich István érsek ’s metropolita helyé
r e ,  ki minden tekintetben k ie lég íia ’ nemzet kivánatit. Czivokadás- 
nak 's pártos fondorlatnak teljességgel nem lehete nyomát látni. Va
lamennyi jelenvolt püspök nevét tisztelettel említek. Valamennyi, 
igy nyilatkozék a’ közvélem ény, érdem es főpásztora ’s vezetője a’ 
népnek , valamennyit vallás, buzgalom és szeretet csatolja az imá
dott hazához; de azért a’ népnek egyhangú lelkesült kiállása: „É l
jen Stankovics!“ a’ névaláiratnál is világosan kitünteté annak szán- 
dokát. Huszank;nt állottak tollal kezükben asztal körül a’ népképvi
selők, egyik a’ másikat megelőzni akarólag, ’s pár perez múlva 6 7  
név diszle Stankovics neve alatt. Lelkesülve ennyi egyességi buz
galoméul a’ többi nyolez is, kiegészítvén a’ nemzeti képviselők szá
m át, hasonló véleményre nyilatkozók, ’s igy valamennyi példás 
összetartással Stankovic s István volt bácsi püspököt választá meg 
a’ n. e. keleti egyház érsek-metropolitájaul. Választás után a’ gyülés- 
bül nevezett külön küldöttség adá tudtára annak sükerét a’ kir. biz
tosnak , mire az , megjelenvén a’ gyűlésben , élénk örömét jelenté 
a ’ fontos ügy olly szerencsés eldöntetésén. Ezután velős tartalmú 
érzékeny beszéddel zára a’ gyűlést a’ megválasztott főpap, rem é
nyét fejezvén ki az iránt, hogy ő es. ’s ap. királyi fölsége helyben 
hagyandja a’ nemzet akaratjának e’ nyilatkoztát, ígérvén és szentül 
íogidván egyszersm ind, miszerint évenkint rendesen minden görög
n. e. püspökm egyébül, a’ haza ’s nemzet javára két ifjat szándéka 
nyelv különbség nélkül papi pály ára neveltetni.

E g e r ,  dec. Ifikán. Közelebbről az egri patriarcha-érsek- 
nek egy a’ közjó-iránti buzgalombul eredett hasznos példája lelke- 
síté Heves-Szolnok m egye’ I liid é it: inelly szerint a’ tiszt, főispán 
u r a’ mátra-járásbeli rósz u tak a t, ’s azokban a’ szükséges közleke
dés’ tetem es akadályát vevén tekintetbe , az utak’ czélszerü csinálta- 
tását, Egertől a’ regényes Szarvaskő-, M olnosbél-, Apátfalva- és 
Szilvásnak tartva, ’s majd onnan a’ már kész borsodi úton a’ Sajó’ 
völgyének és Rozsnyónak irányozva, nemcsak szándékba vévé, de 
valamint a’ tisztelt főispán’ előjárása, úgy több heves- ’s borsodme- 
gyei földesuraság e ’czélra kitüntetett hazafiúi ajánlásé következté

ben Heves vm egye’ elősegítésével már a’ tetem es munka ez őszön 
el is kezdeték. Melly annyival nyomatosb érdemű, mivel már a’ begy - 
völgyes Szarvaskőnél érczkeménységü sziklákkal csákányosan kell 
vala megütközni. De itt szilárd elhatárzottság daczol a’ gátokkal; m ert 
a’ mosolygva biztató remény előre jelenti, hogy a’ végrehajtás va
lamint E ger fokhelyének (emporium) úgy a’ körülbelüli vidékeknek 
is kivált a’ legrövidebb közösűlési ú t’ eszközlendése által tetem esen 
gyümölcsözend. Eddigelé a’ patriarchal rsek viszi az útcsinálási költ
ségeket ; ’s kirendelt mérnöke a’ m egye mérnökével együtt munkál
va intézik az út menetét.. így már jám bor palóczinknak sem fog majd 
annyi ló- és szekérromlásba kerülni u tjo k ; holott maiglan is sokszor 
lé'ekvesztő patak-kavicsokon, szikladarabokon, görbe dűlőkön ’s 
löktetőkön kell a’ többi utazókkal egy ütt rázatniok.

B a j a  dec. fikán: Júliáink egészségesek ; marháink is jó álla
potban vannak most; de rettegtet a’ megyénkben ismét dulakodó dög, 
inellyinult hónapban több mint öt ezret tön martalékká. Minket 183;>
’s 183fi évi nyarakban is sanyart, midőn is, névszerint I835ben a’ bő 
legelőt akarák okul tulajdonítani, I830ban pedig annak hiányát vagy 
szükvoltát, a’ legértelmesbek pedig a’ levegő mirigy esség éb en , a’ 
barom életmüvezetének e’ bajra hajlomásában ’s a’ beteges légnek 
különnemű fölfogatásában keresték a’ gyökér okot. Ugyanis tudván 
azt, hogy majd minden esztendőnek van saját tulajdonságú gerje 
(miasma), melly a’ term észet különös munkálkodásából eredvén néha 
egy néha több hatái ra terjed , ’s a’ testet különnemű betegségekre 
elkészíti ’s ha az életmüves lényben legkisebb kórszunnyra (diathe
sis) talál, azt öngerjüleg kifejleszti, a’kórszunnytalant pedigmegkíméli, 
így  tapasztalhatni némelly években, hogy a’ levegő a’ nyirkos edé
nyek betegségei elfogadhatásira alkalmast», ’s ekkor kórhajlomásnál 
fogva erednek orbáncz , náthás , csúzos , köszvényes bántalmak ; ha 
nagyobb kórgerjesztő okok hatékonykodnak, akkor a’lobok (inflamma. 
tiones) sokkal számosbak. Némelly esztendő kedvező a’ duez-rendszer 
betegségeire ’s ekkor legkisebb okra is a’váltólázak gyakoribbak. Más 
esetekben a’ levegő az em észtő műszereket zavarja m eg, ’s ekkor 
e ’ fajbeli betegségek p. o. epe-láz ’s t. ef. dúlnak; nem ritkán a’ levegő 
az idegeket úgy érinti, hogy ideglázak következnek, máskor a’ bőr-rend 
szert érdekli, ’s akkor hasonló körülmények mellett is, mint az előtt 
voltak, a’ betegség fő gyámja nem a’ sokasodott sá r, hanem a’ ma- 
gasult vér-ingerültség ’s izgékonyság. — Altaljában a’ százrétü paczal, 
gyomor, vastag-bél, tüdő ’s m ég a’ velő is vértorlódások jeleivel mu
tatkozott. Voltak ese tek , hol a’ marhák különös vigságot m utattak, 
mintha játszottak volna, futkostak, ’s kevés várlatva orditás ’s élet- 
m egszünés vala végok. Felbonczoltatván, a’ velőben véröm lésre talál
tunk , néhol pedig genyedési tünem ényekre is. Megtámadott e’ baj bor
jút, tinót, ökröt, tehenet, bikát egyenlőn. De az ökör csordát leginkább 
ostromlá 1835ben , minthogy ez úgy szólván minden ápolat hiányában 
szabad ég  alatt tengvén jobbadán elveszett. Teheneb közül több ma
radt m eg, azok t. i. mellyek meg voltak kiméivé a’ le S s  és fáradal- 
mas legeltetéstől ’s jó korán választatván ki a’ csorcM ijf, hon gyön
ge tápláló eledelekkel láttattak el ’s gyakran fris itallal tiszta váluból ’s 
bőrük tisztogattaték. Ha nem kérődzőit a’ marha, szomorú volt, piheg- 
n ik ezd e , szem e csörgött, teste borzadozott, farkát nem igen csóvál
ta. Ollyankor nyálkás olajos szerrel (p. o. inálvaleveLt v. gyökereikor 
pa-főzetbe keverve) vagy tojás székével vegyített olajial itattuk. A’ 
baj messze nem harapullakor az érintettekbe vegyített szalamia- só is jó 
sikerű vala. Nagyobb borzalmaknál kámfor is járult a’ vegyitekhez. 
Hasmenéseknél hasznosnak mutatkozott a’gubacsnak gonibóez nagy
ságú alafában (portio) beadatása, ezt, 2, 3 , sőt négyszer is körülmény 
hez képest napjában ismételvén. Az e ’ nyavalyabeli szemfájásokat és 
szájfekélyeket foganattal gyógyítá mézzel elegy perui balzam. E’ já r
vány l836ban sokkal gyengébb vala, mit talán a’ gazdák résziről e’ 
m arhabetegség által történt oknltának is tulajdoníthatni. Soknak ugyan 
is marhája közlekedés nélkül volt másokéval, b e 'eges marhát v. másud- 
varbelit nem látott sem érintkezésben nem volt ollyanokkal, kik beteges 
’s más határbeli barommal bántak. Azonban I836ban a ’ beteg  m arha nyá
la heLbeli fekélyeket nem okozott hason fajú állatoknál, úgy lovaknál 
s e m ; ekkor bajelőzetül hashajtószert beadni vagy eret vágatni ár
talmas volt, a’lenyúzott dögbőrrel egészséges marha betakartatván, e ’ 
nyavalyába nem e se tt, szintazon bőrt cserző tímárok köröm m érget 
nem kaptak ’s t. ef.

K ü l ö n f é l e :  M S h l i c h  K e r e s z t e l y  nagyszebeni polgár 
Erdélyben Priesnitznek Társalkodónk Olvasóji előtt eléggé ism eretes 
gräfenbergi gyógyintézete mintájára a’ Nagyszebennel (Hermanstadt) 
szomszéd havasokon viz- orvos-intézetet állitni szándékozván , az e ’ 
czélra kivántató költségeket tiz pengő forintos részvények által kivárna 
inegazerzeni. E’részvényekhöz ama’ haszon is van csatolva, hogy a' 
részvényesek minden részvény után egy nyáron az í»y alakulandó 
uj intézetben ingyen gyógyítást nyernek, ’s ha majd a’ létesülendő in
tézet pénztára felgyarapszik, a’ részvényeket v iss/acserélhel k. Ná
lunk is minden jóvizü környékben divatba hozhatni ezt. __ Jelen
korunk 95dik száma azon rövid értesítéséhez, rneily szerint a’ Humo
rist közleménye utánEszterházy Pál hg Eszterház helységében Eh- 
inann Károly kerületi épitész által a’ régi hangász épületből répa-ezu- 
korgyárt épittete“ kiegészítéséül ’s illető fölvilágitásaul m ég ezeket 
toldjuk egy hiteles barsi levél ’s a’Hirnök után: hogy e’ ezukorgyár- 
nak mind bel mind kül elrendezését, nemkülönben a’ ezukorgyártás 
körüli munkálkodásokat egy inég eddig sehol nem használt készítés
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mód szerint Pfiszterer János ur, a’hg több uradalminak igazgatója sa
lát tetszése szerint választott személyek által in tézte’s intézendi ezen
túl is ,  ’s  mivel Pfiszterer ur mint különben is tudományos magyar 
gazda ’s jeles birkatenyésztó, múlt évben bővebb tapasztalás végett 
fiástul a’ külföldön utazott, annál inkább reméllhetni e ’ keletkező gyár 
diszlendését. ’S így Ehmanné e ’ czukorgyár körül az építő k éz, 
Pfiszterer űré pedig az intéző ész érdeme.

A’ m. t. t á r s a s á g ,  f. e- dec. 11 én tartatott kisgyülésében 
némelly belső dolgaival foglalkozott. Ugyanakkor L Döbrentei Gá
bor r. t. mint a’ régi magyar nyelvemlékek szerkesztője a csornai 
convent, Soprony vármegye és kir. városnak általa ez ősszel megviszgál- 
tatott levéltáraikról jelentést tőn és Soprony városa’ részéről 46  da
rab levelet nyújtott be. Ií. Egy históriai’s egy a’ tudománytár’ szá
mára beadott philologiai^»munkának bírálók rendeltettek. III. Vass 
László t. t. legközelebbi utazása alkalmakor gyűjtött 66  uj pénzt, 
mellyek közt 3 darab arany, ’s 5 0  darab eriizt találtatik, nem kü
lönben Buda és Pest tájleirását gr. Vasquez Károlytól küldötte be a 
társaság’ gyűjtem ényei’ számára.

Változások a’ cs. kir. hadseregnél: Koudelka József b. gyön
gélkedő egészsége miatt isinéti szolgálhatásaig saját kértére rendes 
nyugdíjjal szolgálaton kívül tételék ; Mengen Károly b. altábornagy ka- 
tonaparancsnok lett Laibachbau ; liainmerstein Vilmos b. nyugalma
zott altábornagy mint lembergi osztálynok ismét szolgálatba lépett. E- 
lőléptettek vezérőrnagyokból altábornagyokká : Schön Mihály’s Clam- 
Martinitz Károly gr. ö cs. ki föls. tábornagyi segéde’s a’ statustanács
ban hadosztályi elöljáró, hivatala megtartása mellett; ezredesekből 
vezérőrnagyokká: Braszeur Sándor, a’ mérnök-testnél, helybeli igaz
gatója ü’ mérnök-akadémiának , hivatala megtartásával ; Stolberg-Stol- 
berg Emészt gr., Minutillo b. 3sz. vasas ezredbül; ’s Esch Ferencz 
b. 1 sz. császár-vasas ezr.; alezredesből ezredessé: Geyger Jakab, 
Wimpfen b. 13sz. gyal. ezr. Kuefsteinba várparancsnokká; őrnagyok- 
bul alezredesekké : Bordolo-Abondi János, Máriássy b. 37 sz. gyal. ezr.; 
Kaczendörfer Gottfried, Paumgartten b. 21 sz. gy. ezr.; és Straszol- 
do Benedek gr., Wimpffen b| l 3sz.  gy. ezr., gránát-osztályi (parancs
nok ; mind az ezredben; kapitányokbulőrnagyokká : Czernin Sándor, 
Wellington hg 42 sz. gy. ezr.; Formacher Antal, Máriássy b. 37 sz. 
gy. ezr.; Ott Kristóf, Paumgartten b. 21 sz. gy. ezr.; Hainprecht 
Aloiz székely huszár H sz. ezr., mind az ezredben; Wolf Károly, Pa- 
lombini b. 36sz. gy. ezr. Wellington hg. 42 sz. gy. ezredhez; ’■ Bel
ler György a’ hidász-osztálytul a’sajkáshoz; Cordon Ferencz b. alez
redes Mayer b. 45 sz. gy. ezr. Wimpffen b. 13 sz. gy. ezrednél tett
leges szolgálatba lépett, eddig fő hadi kormányszéki segéd lévén 
Veronában; du Rieux Fülöp őrnagy Wellington 42sz. gy. ezr., Rai
ner gránátosztály parancsnoka lelt. Nyugalmaztalak: Haller György 
b. vezér- őrnagy, altábomagyi ranggal; továbbá, következő alezre
desek: Bongard Ferdinand, Paumgartten b. 21 sz. gy. ezr. ezrede
si ranggal; Hirschmann Ferencz, Máriássy b. 37sz. gy. ezr.; Mera- 
viglia Ernesztgr., Würtenberg király 6. sz. huszár ezr.; ’s Guittner 
Venczel kuefsteini várparancsnok; őrnagyokból ezek : Krausz Már
ton, székely 11 sz. húsz. ezr., alezredesi ranggal; Balsami Ferencz, 
Wimpffen b. 13 sz. gy. ezr.; Jung Károly, Wellington42 sz.gy. ezr.; 
Könczöll Ferencz, parancsnoka a’ hágatási ’s ménes-osztálynak Er
délyben; kapitányok: Weisz József, az innsbruki őrpattantyus kerii- 
letbül, őrnagyi ranggal ’s nyugdíjjal; ’s Viani Károly b., Hohenzol- 
lern hg 2 sz. könnyülovas ezr. őrnagyi ranggal. Trach Domokos b., 
nyugalmazott ezredes a’ megürült Örzsébet-Teréziai alapitványhely- 
be lépett. Külren-deket ’s azok elfogadhatásira ’s viselhetésire enge- 
delinet kaptak következő vezérőrnagyok: hassziai ’s rajnai Károly 
hg a’ porosz kir. feketesa- rendet; ’s Hauer Ferdinand Antal b. a’kir, 
wiirtembergi Fridrikrendet.

A’ nm. magyar kir. udv. kamra Öles Aloiz ’s IMikecz Endre 
titoknokká nevezte által megürült két fogalmazóságra sipeki Ba
lás Ágoston tiszt, fogalmazót ’s Jálics Ferencz fogalmazó gya
kornokot lépteté. kam. tud.

Schoepfdr. pesti orlhopaedi intézete gyógysikerét 1 8 3 7  évre 
a’ mai melléklet közli.

A U S Z T R I A .
Zenkovich Ferencz a’ „Lodovico Arciducad’ A ustria“ gőzhajó 

kapitánya, Konstantinápolybul nov. 1 őrül következőt ir: Nov. 1 0 . 
este 7 órakor vitorlázott e l ., t odovico“Syrabul’s más nap reggeli 34 óra
kor a’scioi csatornába érkezék egyenköz vonalban a’Capo bianco hegy
fokkal , midón mintegy 4  olasz mérföldnyi távolságra a’ tiszta hold
világnál egy , délnyugotnak tartó, gőzöst vön észre, maga a’ Lodo
vico éjszakkeletnek vitorlázván olly módon , hogy az észrevett gő
zös neki éjkeletre jobbrul maradt. A’ békés te n g e r , a’ teljes szél
csend, ’s a’ tisztán világló hold a’ födözetre csalák egy részét az 
utasoknak, hogy onnan a’ mindinkább közelitő gőzöst szemlélhessék, 
de a’ melly midőn a’ Lodovicoval egyenköz vonalba jutott, megvál- 
toztatá hirtelen irányzatát ’s orrával annak közepe felé tartván sietve 
nyomult közelebb. Zenkovich figyelmét magára voná tüstint e’ ren
detlen kormányzás, kormányhoz kapott, ’s a’ hajót nyugotnak irány- 
zá , hogy igy az összeütközést elkerülhesse. Azonban a’ gőzös, 
melly a’ franczia kormány „D an te ijén ek  ism értetett el, erőm üvei
nek egész hatásával a’ Eodovco hát - része jobboldalába csapott. 
Sem  a kapitány’s hajóslegények sem  az utasok kiáltozás! nem tar- 
tóztathaták viszsza a’ franczia hajó kormányzóját l-odovico megron- 
csoltatásatul elannyira, hogy csak Zenkovich okos mérséklete korlá- 
tozhatá a felbőszült ’s fegyvert ragadni kész utasokat. A’ kár több 
ezer forintra becsü lte te lt; de ennél sokkal nagyobb veszteség, mi 
e ’ szomorú esetből az ausztriai gőzhajózási társaságra háramlik. Hogy 
e’ roszan minélelőbbsegíthessenek, rövid idő alatt e lfo g  „Barone 
EichhofT“ készíttetni Lodovico kipóloltatására. Zenkovich , ünnepé
lyes nyilatkozatát a boszantó telt ellen benyújtván Smyrnában az 
ottani ausztriai consulnak, várja a’ gőzhajózási társaság illető legfőbb 
helyiül az elégtételt.

P O R T U G Á L I A .
Rocha Pinto, kamrása a’ brazíliai ezászárnénak, nov. I7én  

néhány száz tallér adósság miatt elm etszé to rk á t; vidor szeszélye 
közkedvességüvé tévé ő t, ’s szerencsétlen végét általányosan saj- 
nálák a’ fővárosban.—  A’nov. 13iki cortesülésben kérdésre vonák a’ 
pénzügyministert azon körülmény miatt, miszerint némelly tisztviselők 
dí ja egészen ki van fizetve,mások meg majd év óta egy fillért sem láthat
tak , mire pénzhiánnyal válaszolt a’ m inister, de igéré, hogy januártól 
kezdve hónaponkint 6 0 0  contonyi pénzt vél előterem thetni, ha a’ cor- 
tes hathatósan segitendi őt tervében. De mit ér ennyi, midőn a’ havi kö
zönséges költségek ezer contora rugn >k ! hát a’ régi tartozásokat m i
ből ’s mikor fizetendik? E ’ zavarnak pedig csupán a' rendetlenség 
o k a ; igy például a’ főnemesektül olly kiméivé szedik a’ tizedeket, 
hogy csupán d’Angega marq. több száz contonyi tizedtartozással a- 
dósam ára’ nyilványos pénztárnak. Ez a’ nyomasztó pénzhiánynak oka 
Portugáliában, ’s e’ m ellett az adó-’s tizedszedők ineggazdagulnak, 
m ert ha például valaki évenkint tiz tallért tartoznék fizetni adóul, 
kettőt az adószedőnek ad ’s örökre adósa marad a’ többivel a’ kor
mánynak, az adószedőt pedig senki sem vonja fe le letre .— Azalkot- 
inányjavitásrul már bevégezvék a’ cortesviták, sőt a’ javított alko - 
mány nem sokára kiszabaduland sajtó alul; de kihirdetésekor a’ lissa- 
boni önkénytesek részit ül ellenállástól félnek, mivel azok már több
esben határzottan minden változtatás ellen nyilatkoztak. Hovvald de 
W alden angol követ nője ’s gyermeki elhagyák Lissabont ’s vissza
tértek Londonba. —  Legközelebb a’ főváras nem kis bámultára po
litikai lakomát adott az udvar, inellyre i 8  lázadási férfi vala hiva
talos. Das Antas a’ király balján ü lt, Sa da Bálidéira pedig jobbján 
a’ királynénak. Az illy meghívások eddig szokatlanok lévén a’ poli
tikai világ elótt a’ portugál udvarnál, a’ vélemény-nyilatkozat e’ tárgv 
iránt igen különbözőleg mutatkozék. Némellyek szerint a’ lázadási 
férfiakat akará ezzel tőrbe kerítni a’ kormány, ’s ezeknek igazuk le
hetne , ha egyszersmind egyéb pártbeliek nem lettek volna hivata
losak, melly körülményből végre is elégjózanul azt következteték, 
hogy a’ kormány szeliditni akarja ’s egymással kibékitni a’ külön 
pártokat, mit bizonyosan elérend, ha többször adván illy politikai ebé
deket, lassanként valamennyi előbbkelő férfit részesít illy meghívás
ban , ’s igy a’ már itt ott lobbanásra készülő irigység lángjait jó 
eleve elfojtja. —  A’ nov. I 6 iki cortesülést das Antas bévezettetése 
tévé fontossá , ki ez úttal legelőször foglala helyet m b t követ a’ 
kamrában, ’s beléptét hosszas beszéddel ünnepélyessé, meMyben igen 
m érsékes elveket nyilványita; de egyszersm ind ollyat is monda , mi 
némellyeknél nyílt roszalásra ta lá lt, ’s ez az volt, hogy az alkot
mány (az 1 8 ^ ik i )  úgy javittassék ki, m iszerint az főbb pontira néz
ve közelítsen az európai képviseleti országok lényeges elveihez, mi
től a’ portugálok nagy része makacsul idegenkedik.

A’ M. Herald lissabani levelezője nov. Ü lkérül ezt Írja ; ,,YIár 
minden kétségen túl van, hogy a’ chartisták csakugyan ismét uj me
llényen dolgoznak. Cyüléshelyökké a’ spanyol határszéleket használ
ják , hol Leiria b., Valen^a volt korm ányzója, 4 0  piaslert adogat 
minden parancsi alá pártolónak; eddig azonban csak 5 0 0  férfit 
gyüjthete össze, kik közt számos tiszt. Honnan kapott ennyi pénzt? 
mindeddig mély titok. Párthívei állítják, miszeriat Angliában a’ brill 
kormány kezessége mellett nevezetes kölcsönhez jutottak titokban, 
azon körülményt pedig, hogy Terceira hg Palmerstonnel szem élye
sen értekezék, az állítás csalhatlan bizonyítványául tekintendő. Né
mellyek még azon hírt is kezdik terjesztgetn i, miszerint az angol 
hadiseregbül hatezer legjobb harezost elbocsálni, ’s belőtök segédser- 
g e t alakítani szándék, mellyet aztán chartista főnökség vezéreljen. 
Illy segély kétségkül győzelemmel koronázná vallolatukat, de anél
kül csakugyan semmire sem fognak mehetni. Das Antas már elha
gy á a’ fővárast ’s 1 8 0 0  gyalog ’s 3 0 0  lovas harczossal megtámad
ni szándékozik a’ chartisták gyüléshelyét; ’s e ’ végre kész a’ spa
nyol földre rontani, ha a’ spanyol kormány vonakodnék lefegyver- 
zeni ’s a’ hon belsejébe szállítani a’ lázadókat, A’ guerilla-csapatok 
igen rendellenné teszik a’ postajárást.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ madridi Gaceta rendeletét közli a’ kormányzó királynénak, 

melly d. Rafael P erez belm inistert, gyöngélkedő egészsége miatt 
hivatalától saját kértére fölm enti, ’s tárczáját ideiglen Ulloa tenge- 
rész-m inisternek adja. —  Valenciából é rk eze tt’s nov. 2 I eig terjedő 
hir szerint, Oraa tábornok nov. 18án délután első osztályával elhagy
ván Murviedrot Nules felé nyom ult, Borso pedig a’ 2dik osztállyal 
Almenaraba. A’ lázadók ez előnyomulást megtudván azonnal Onda- 
ba hátráltak. Elindultakor Oraa néhány száguldó csapatot külde ki 
a’ nulesi országúton, mellyek egy 4 0  lovagnyi ellenséges táborsze
m et rövid csata után fölkonczolának. További, m ég valósulást váró, 
tudósítás szerint Alcora m ellett, hol C abrera, Forcadell, ’s Bűjét 
cgj^esülve álltak, kardélre kerülvén a’ dolog, az alkotmányosak győz
tek ’s 3 0 0  carlosit ejtének foglyul. —  Angliának Spanyolország 
iránti politikájáról egy madridi levelező nov. íáőrül ezt Írja : „Yil- 
liers angol követ parancsot kapa kormányától, egyetértésbe bocsát- 
kozásra a’ franczia követtel, hogy igy e’ színlett egy czélra törek
véssel legalább erkölcsileg segíthesse a’ királyné üg y ét, s az em 
líte tt két követ ez uj rendelést épen nem titkolja. A’ királynét be
teghez hasonlíthatni, ’s már most azon kérdés forog fen : mikép gyó- 
gyilandja m eg őt két orvosa, a' franczia ’s angol követ ? Fegyveres, 
avatkozással segítni a’ bajon nem m erészkednek, ’s igy csak fájda- 
lom-szüntető szerekről gondolkoznak,hogy inig hathatósabban mun- 
kalandhalnak , legalább javulási reményben tarth assák meg a' sorvadó
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beteget. Fái' nap előtt személyesen látogatá meg az angol követ 
Francziaország képviselőjét, eszközökről tanácskozás \egett a baj 
legsűkeresb orvosolhatása iránt. A’ mindent jó karba helyzendő hat
hatós eszközt, mint jól értesült körökben mondják, már csakugyan 
ki is puhatolá a’ két követ, ’» az —  ministerváltozásbul álland! de 
minő adagokbu! készíttessék az el a beteg számára? még nincs 
végkép elhatározva. Az *ngo1 követ ugyanis fiatal ’s mérséki párt
hoz szító férfiakból, kik most lépnének először politikai pályára, 
szeretné az uj ministerséget alkotni; Latour M aubourg(a’ franczia 
követ) ellenben, mint hideg ’s mindenre számoló férfi, olly férfiakat 
óhajt polczra emelni, kik mérsékpárti elveikről ’s kormányzati ügyes
ségükről már megyóző példákat mutatónak bizonyitványul a’ politikai 
világnak. Ha mindazáltal e ’ férfiak csakugyan ismét hatalomra jutná
nak, igen félhető, hogy a’ föllengősdieken kívül, még a’ fényre tö
rekvő fiatalabb mérsék • pártiakat is ellenségükül kapandják , mivel 
ezek dicsvágya mélyen megsérültnek érzendi magát ez elmelló- 
zéssel., olly pillanatban, midőn legtökéletesb diadalra várakozék.

Parisból rendkívüli alkalommal érkezett madridi nov. 28ikaig 
terjedő hir szerint, azon rebesgetés következtében, hogy a’ fővá
rosban magasbra szándék emelni a’ kenyérárt, lázadó csoportozások 
történtek; miket azonban katona-erő közbejötté csakhamar lecsönde- 
s te. A’ Puerta del Sol melletti Lorenzini kávéház szolgált, mint 
látszik, gyüléshelyül a’nyugtalanság támasztóinak , kik ott heves be
szédeket szoktak tartani a’ kormány hátrásdias rendszabályi ellen. 
Egy illy gyülekezetét legközelebb fegyveres erővel riaszta széllyel 
Quiroga főkapitány. —  Cadixbanrendkivüliingerültséguralkodik azon 
viszongás következtében, melly ott nem rég a’ sorkatonaság’s nem 
zetőrök közt támadott; némellyek már azt is rebesgeték, hogy a 
helyparancsnok fegyvereitől szándékozik megfosztani a’ polgári ka
tonaságot. Az ottani kormányzó, Áldania tábornok, mindent elkövet 
a’ csönd erőszak nélküli visszaóllíthatására. Ramonet tábornok ’s 
hadminister lemondani szándékozván hivataláról, utódjául N arvaez 
tábornokot emlegetik. —  Estremadura tartomány állapotja , mivel 
ott a’ lázadók a’ portugál miguelparliaktól nevezetes segítséget kap
tak , nagy mértékben aggasztja az országot minden áron m egnyug
tatni óhajtó kormányt. Santiago M endez-Vigo mint főkapitány leg
közelebb e’ tartományba vala ugyan nyomulandó; de nem rendel
kezhetvén e’ czélra elég számos katonaságról a’ korm ány, külde
tésinek bajosan leend óhajtott sü k e re , ha Portugália 4 — 5 ezer fő-» 
nyi segédcsapatot nem kölcsönöz a’ két határszélt sarczoló lázadók 
kiadatásukra. —  A' madridi választásokmegsemmiltetése igen elrez- 
zenté a’ föllengősdieket. Sokan, kik Quesada gyilkosival csak leg
távolabb érintkezésben voltak, most e’ cs pás puszta hirére m egszök
tek , vagy lappangva tartózkodnak a’ fővárosban. Cardero, a’ máso
dik könnyű-ezred vezére a’ madridi lázadáskor, ’s utóbb Mina hadi 
segéde és cortes-követ, ki eddig minden lázadásban a’ kormány el
len tettleg részesült, éjjel titkon utazott el Madr dból, ’s hir sze- 
ríntM alagábamenekvék. —  A’nov. 27ikicortesülésben, midőn a’ trón
beszédre készült válaszföliratot vitaták, Lujan követ első szólalt meg, 
’s arról vádolá a’ franczia kormányt, hogy az nem elég szigorú rend
szabályokkal gá'olja határin az élelem- ’s fegyver-szállítást a’ carlo- 
siak számára. Altalányos hiedelem, hogy a’ válaszfölirati inditványt 
módosítás nélkül fogadandja el a’ co rte s , egészen ú g y , mikép, azt 
a’ választmány bírálatul elibe terjesztő. —  A’ carlosiak rég  kürtöl- 
geték, miszerint nem sokára ismét Madrid felé nyomulandnak; kér
kedésüket azonban határzottan czáfolja már azon körülmény, hogy a’ 
trónkövetelő folyvást A m urriobanyesztegel és Sebastian infans sem 
távozik tőle.

A N G L 1 A.
Midőn Brougham 1. dec. i jé n  a’ felsőházban nemzeti neve

lés-iránti tervét fejtegető, egyszersmiud nyilványilá; m iszerint ta
pasztalás utján okulva , most már határzottan pártolni szándéka a’ 
válaszlásjog kiterjesztését ’s titkos szavazást. Nem kisebb nyomos
sággal nyilatkozók az említett két radical követelés iránt O’Connell 
a’ Norvvichban tiszteletére adott lakomán is. Russell minapi ismért 
nyilatkoztát a' javító törvénymódosításáról, némileg szerencsétlen
nek mondván, egyszersmind jelenté, miszerint ő M elbourne minis- 
terségének őszintén hódol ’s nem engedheti m eg, hogy M elbourne 
lordot gáncs é r je , melly egyedül csak Russellt sújthatja. (Halljuk!) 
Az ismért nyilatkozvány mindazáltal fordulatot szüle, mellynek ő (O’
Connell) igen örvend, mivel a’ britt nemzet már mostan tudja , hogy 
csupán magában bizhatik. (Nagy tetszés.) Ezután reform egyesüle
tek fölállittatását javasló, ’s hogy a’ parliamentet szüntelen ezernyi 
ezer aláiratu kérelmekkel szükség ostromlani. — A’ tory Burdett nov. 
I9 é n  következő iratot intéze Spottiswoodehoz, mint az irlandi vá
lasztások megpörlésire szükséges költség gyűjtőjéhez; „ S ir!  ma 
tagjául akarám vallani magamat Ön czimboraságának az alsóház
ban; de az e’ tárgy iránti indítvány dec. fiaigei van halasztva, ’s én 
még további elhalasztatását is igen igen valószínűnek tartom, ’s véle
ményem szerint O’Connell, noha folytatására kötelező magát ez 
ügynek, mégis alkalmasint fölhagy and v e le , m ert én nem adhatok olly 
h itelt szavainak, minőt a’ dánhg (Hamlet) a’ lélekének adott. Ön ügyé
hez szításomat lehetőségig nyilványosítni akarólag, e’ levelet va
lók bátor Önnek irni, ’s a’ Times kiadóját megkérni, hogy az ism ért 
czélra részem ről 20  font sterlinget szolgáltasson Önnek kezeibe. 
Maradok ’s a’ t.“ — W indsor kastélyt igen gazdagon ’s egyszers
mind Ízletesen diszesitik a’királyné elfogadtatására. Ö fölsége legköze
lebb 2 4  tagból álló kir. hangászkar fölállittatását parancsolá. —  
A’ pembrokei hajógyárban egy uj három födözetü hajó készül 1 2 0

álgyuval, melly „Victoria“ nevet viselend. Hasonló nagyságú sor* 
hajó „Royal Frederik“ épül jelenleg Portsmouthban is. —  Lon
donderry marq. 's Castlereagh 1. társai lettek nem rég egy m ér
sékleti egyesületnek, melly theenél egyebet soha sem iszik.

A’ felsőházban dec. 4én Brougham I. kérelm et nyujta be a’ 
néger - tanitványi rendszer ellen Nyugotindiában; a’ békebirákat tár- 
gyazó törvényjavaslat pedig kir. helybenhagyást ny ert, mikép az 
évenkint rendesen történni szokott. Az alsóházban néhány kérelem- 
elfogadás után , egy törvényjavaslat került szőnyegre , melly némi 
változásokat szándékozik tenni Anglia hatósági törvényrendszeré
ben a’ községi tisztviselők álláspontja iránt. Grole fölszólalván, azt 
kívánta, hogy zsidó ’s minden egyéb vallásu is viselhessen hatósági 
tisztséget, anélkül azonban,hogy az illyek az eddigi nyilatkozásra kény- 
szerittelnének. Ugyanilly értelemben London város községtanácsa is 
kérelm et határzott intézni a’ parliamenthe*. Russell e’ tárgyban oda 
nyilatkozók, hogy bármelly igen helyesli is azon elvet, mellybül 
az indítvány indult, még sem támogathatja e z t, félvén, hogy még 
majd az egész rendszabály tönkre juthatna. Hosszasb vita után sza
vazatra került a’ dolog, ’s a’ ház 172 szóval 156 ellen félre veté 
az inditványt. Hir szerint a’ ministerség irlandi népnevelésre 2 0 0  
ezer font sterlinget szándékozik a’ mostani ülésben kérni a’ parlia- 
menttül.

Alsó - Canadában csakugyan kitört a’ lázadás; nov. 7én u- 
gyanis a’ „szabadság fiai“ , előbbi jelentésük következtében, m int
egy háromszázan lobogó háromszinü zászlókkal megjelenvén Mont- 
treal utczáin, számos alkotmánypárti csapat, ’s köztük mintegy 6 0  ir
landi , sz. György zászlajával utjokat állá , ’s 0  - Anglia dicsőségére 
nem kardélre ug y an , de botra került a’ dolog, melly alkalomkor 
számos zúzott főt, csonkított kart ’s lábat lehete ugyan látni, de ha
lottat nem. A’ Papineau - pártiak gyűlésre m entek ezután, az alkot
mány hívei pedig bevervén Pap neau ablakit, szinte eloszlának,

F 11 A N C Z I A 0  H S Z  A G.
Bernelle ezredes parancsnoki hivatalába léptekor, következő 

fölszólitást intéze Constantine lakosihoz: „A* francziák királyának 
parancsából e rő s ,  vitéz és szániosb sereggel maradék itten, mint 
szükség, barátinak védelmére ’s ellenséginek m egsemmilésire. Tud- 
tokul adom a’ váras ’s törzsökök minden vallásu lakosinak , m isze
rint békét ’s rendet szándékom föntartani; folytassák re ttegés nél
kül kereskedésüket ’s egyéb foglalaiosságikat; egyesüljenek velem, 
szükség esetén kiirtó háború vitelére azon férfi ellen, kit t. i. egyet
len ellenségének tekint Francziaország, azaz Achmet, e ’ tartomány volt 
beye ellen, kit zsarlási ’s kegyetlenkedési m iatt méltán gyűlöl a* 
nép. A’ könyörület ideje elmúlt, én vele alkudozásba nem bocsát
kozom. Ezek parancsim, ’s nyilatkozzék mindenki hangosan Ach
m et e lle n , félelem nélkül > ’s egyesüljön velem m egsem m ilésire. 
Azon tömérdek kincseken, rablásai gyüm ölcsén, kívül, m ég Fran- 
cziaországtul különös nagy jutalmat nyerend az , ki őt élve vagy 
halva kezeimhez szolgáltatja. E ’ nyilatkozatom lehető legnagyobb 
nyilványra jusson. Constantine, nov. i jé n .“

M auguin a’ gyarmattanácsban lemondván az elnökségrő l, 
dec. Í jén  Uupin Károly francziaországi pair választaték helyébe 
elnökül.— A’ vám-kormányi főigazgató körlevelet bocsáta minden 
igazgatóhoz, mellyben különösen arra inti ő k e t, hogy sorshuzási 
jelentéseket semmi ürügy alatt ne bocsássanak az országba, mivel 
az 1 8 3 6  máj. 2 1 iki törvény szorosan tilalmaz minden illy kárhoza- 
tos sorsjátékot, vagy annak kihirdetését. —  Bee. 5én ritka diszü 
ünnepéllyel ment véghez a’ párisi rokkantak sz. egyházában a’ gyász
mise Francziaországnak Constantine alatt elesett fiaiért. A’ sz. egy
ház kertben áll ’s ennek fekete diszletü kapuján e’ szók valának ol
vashatók: „üam rém ont tábornoknak’s azon hősöknek, kik Constan
tine alatt elestek. October 1 8 3 7 .“ A’ sz. egyház külsejét is fekete 
posztó boritá, ’s e’ fekete szőnyegzeten m agosra nyúlt ki a’ karzat
ról Napoleon nagy szobra, mintha nézője kívánna lenni a’ gyász
jelenetnek. A’ sz. egyház szinte fekete diszletü belseje ezer g y e r
tyától ragyogott, ’s az oszlopokon arany bőtökkel Írott nevei va
lának olvashatók ez elhunyt vitézeknek, ’s közöttük: Dam rém ont, 
P e rreg au x , Combes ’s egyéb tisztekéi. A’ boltozat közepe alatt 
magas diszágyon nyugvók Damrémont ho ltteste , körülte pedig ’s 
előtte ülések valának készítve a’ párisi érsek, egyéb papság, hgek, 
marsalok ’s más fő tisztviselők számára. A’ koporsó leplén vagy 
boritékán többi rangjelein kívül azon kalapja is ki vala tétetve, m elly
ben elesett, még sártól ’s vértől piszkosan. A’ koporsó körüli falak 
mellett magas ülések emelkedének a’ hölgyek, követek, kamrai ta 
g o k ’s egyéb országos hivatalnokság számára. 12  órakor álgyuro- 
baj közt megjelenvén Orleans, A um ale’s M ontpensier kir. hgek, kü
lönösen ez esetreBeriottul irt gyász hangászat zendült meg, melly rend
kívül mély hatást gerjeszte minden jelenvoltnak keblében. A’ gyász
mise után újra álgyurobaj je len té , hogy a’ haza elesett harezosinak 
megadaték a’ vég tisztelet.

A’ követek m ár csoportonkini kezdnek a’ fővárasba szállongni, ’s 
azon elvek, miket eddig nyilványítni látszanak, sokkal élénkebb szí
nűek, mint a’ ministerség várta. —  Constantinebül nem igen é r
keznek újabb h irek , mi nyilván tanúsítja , hogy az egész o rszág
ban nyugalom uralkodik, különben bizonyosan m ár röpültek volna 
hirnökök hivatalos sürgönyökkel, ü g y  látszik, Constantine bevétele 
sokkal fonlosb következményű leend e ’ tartom ány jövendőjére néz- 
\e  , mint elein te gondolni lehete. A’ franczia fegyver e’ fényes m un
kálata lel kesületre gyujtá a franczia nemzetet az afrikai tartományok, 
iránt, s m o st már végre csakugyan készek azon roppant áldozatok
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ra miket azok végsó sükeres birtokba vétele mulhatlanul megkí
ván. A’ tartományi kormányszéket Rónából Constantinebe helyzék 
át A’ tartomány kormányzójául Rulhieres altáboi’nok neveztetek, 
Trezel pedig főparancsnoka lett az afrikai hadseregnek, ’s helyébe 
Bonába Bernelle ezredes jő Constantinebül. Rulhieres minden tekin
tetben megfelel e’ fontos hivatalának , csakhogy rendkívüli durvasá
ga miatt közönségesen gyűlölik.

N É M E T O R S Z Á G .
A’ porosz slaluslap dec. 6rul jelenti, hogy követség! lit. 

tan. rendkívüli követ ’s meghatalmazott minister a’ római udvarnál 
Bunsen ur Romába utazott. —

A’ hannoverai lap dec. 6rul közli a’ göttingai tanács é3 pol
gárság , valamint a’ göttingai egyetem ’ küldöttei által a’ királyhoz 
intézett beszédeket az adott feleletekkel együtt. Városi tanács-kor
mányzó Ebell ur igy szólott a’ királyhoz: „Közeliinek felségedhez 
Göltinga tanácsa küldöttei hódolásuk ’s változhatlan hőségük érzel
meit, meliyeket semmi viszonyi az időnek nem fognak megtán- 
torithatni, az egész polgárság nevében nyilványitani, egyszersmind 
az iránti kedvetlenségüket őszintén napfényre hozni,hogy némelly 
göttingai rendes oktatók, nem ismervén el helyzetüket, a’ polgár
ságtól helyben nem hagyott lépéseket tőnek. Méltóztassék felséged 
kegyelmesen elfogadni azon biztosítást, hogy Göttinga polgári, kik 
szerencséjüknek tartják egy illy kegyelm es 5s igazságos fejdelem 
kir. pálczája alatt lehetni, magukat kir. felséged czélaihoz minden 
törekvéseikben méltókká tenni ügyekeznek.“ A’király következőleg 
felelt: „Soha nem kétkedem szeretett alattvalóim, különösen a’ göt
tingai lakosok hűségükről. Ha azon egyetemi oktatók közzül nénié 1- 
lyek , helyzetük ’s kötelességükről feledkezve, fonák lólag nyilatko- 
zának p.ov. i jé n  kiadott rendeletem ről, az ugyan nem okozhatott 
egyebet, mint kellemetlen 'benyomástatyai szivemben ; de bízom a’ 
göttingaiak jó szellemiben, mit 1831 ben csupán idegen befolyás in
gathatott m eg , ’s ennélfogva örömmel értem Onöktül azon biz
tosítást, hogy lelkesülvék irántam lakosi e’ városnak, m dlyben vidám 
i/, ni éveiket tölték.“ A’ göttingai egyetem résziről tartott beszéd rö

vid kivonatát, arra adott válaszostul, közié előbbi lapunk.
A’ porosz statuslap nevezetes fölvilágilást közöl a’ porosz 

takarék - pénztőkékről. Minden község szabad tetszése ’s belátása 
szerint intézkedhetik azokrul, a’ statustisztviselők csak arra tartoz
nak felügyelni, hogy a’ községek intézkedései a’ törvényt ne hágják 
által. Annyival örvendetest), hogy a’ 2 2  évi háborútlan időszakban, 
átlátván a’ községek az lemlített intézet nagy hasznát, nem kény
szerítve, harem  önmeggyőződésbiil, az egy poseni nag^hgséyen kí
vül,  minden tartományban nagyszám ú hasonló intézeteket létesi- 
tének, ’s mindenütt tapasztalják áldott hatásit.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
A z athenei ’s patrasi legújabb levelek némi világot terjesz

tenek különösen a’ bajorok nagy készsége irán t, elhagyni a’ görög 
szolgálatot. E zt az em lített tudósitások főképen az ellenzés! lapok 
zabolátlansága következésinek állítják, mellyek minden hivatalt gö
rögökkel szeretnének ellátva szemlélni, ’s az athenei becsületes né
meteket mocskolni meg nem  szűnnek. Brandis prof. is vágyik visz- 
sza Németországba, term észetesen azon ürügy alatt, hogy az ottani 
éghajlat nem kedvező egészséginek. —  A’ belső csendet még je 
lenleg is megháboritják itt ott a’ tolvajcsoportok. -— Rudhart urnák 
Otto királyhoz viszonya úgy látszik visszanyeré előbbi irányzatát,
’s mind a’ bajor mind a’ görög király kitüntetik feizodalmuk ’s elé- 
gültségök jeleit a’ minister iránt. A’görög lapokban általában pártszel- 
lein uralkodik.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápoly nov. 14. P er tew  basa halála tárgya most 

a mindennapi beszédnek. A’ kormány baráti megvallják, hogy hí- 
hetőleg nem term észeti halállal hanem m éreg által múlt ki, m itkész- 
nkarva vett miután mentőiratának semmi következése nem lön. 
IV! ások azt állítják, hogy épen mentőirata okozá inkább a’halálos lökést, 
mint mellében a jelenleg kormányon ülő férfiakat gonosz fondor- 
1 «11okkal és hamis vádakkal illeti. Nehéz m eghatározni, mellyik hi
hetőbb a’ két hír közt, egyikben sem hijányozván a’ valószínűség. 
Későbbi tudósítás szerint nagy érdekkel olvasá a’ szultán P ertew  
hasa mentőiratát, miből némi homályos tárgy iránt felvilágosulhatott; 
annál szembetűnőbb tehát a’ szultán azon rendelete, mi szerint P e r te w  
nek minden vagyona zár alá vetteték , valamint az üldözés is , mi
nek ki vannak tétetve P ertew  legközelebb rokoni , Emin és Vasaf 
efendi, kik Várnába száműzettek. —  Roussin admiral, miután Pon- 
sonhy lorddal és A kif efendivel hosszas tanácskozást tarto tt, hírnö
köt kukle Tóul ónba. Azt hiszik, hogy az admirált határozott nyilat
kozásra szóhtá föl a’ török kormány az iránt: mi szándékú Franczia- 
oi-szág Algierra nézve Constant ne bevétele u 'á n ? ’s ezt adja ttous- 
?m 1“dtJ,ul a’ franczia korm ánynak, magátul nem felelhetvén tel
jes határozattal az említett fontos kérdésre, noha őszintén nyilatkoz
ható , hogy Erancziaország kénytetve volt az afrikai háborúra, mi 
szerencseseit ütvén ki rá nézve, meghatalmazottnak tarthatja m a
gát hasznaim a’ győzelem következményit, E’ nyilatkozatába az ad
um n na so an azt következtetik, hogy a’ franczia kormány épen 
nem szándékozik A lg írra l felhagyni. Ponsonby lord is e’ véleményű, 

i ko önben nagyon tartózkodó, a’jelen parliamenttól függvén, n iillyv 
lépéseket tegyen az eml lett nagy fontossági! tárgyban. Hogy ilt 
Angi,a politikája nem vesztegel, ’s nem is fog résziről I,Hánynám a’ 
tehetségig legczélsr.eriíbl, irányzat, kétséget nem szenved; <le hogy

azért a’ francziaországgali, neki most annyira szükséges, egyetértést 
mód fölött eltágulni vagy még elszakadni is engedné, nem látszik 
hihetőnek. —  A’ dardanellák porosz hadilisztek felvigyázási alatt 
mindinkább erősilletnek. —  Stnyrnai nov. 17iki tudósítás sze rin t, 
a’ négy sorhajóbul ’s egy briggbül álló franczia hajósereg, Gallois 
admiral vezérlése a la tt, két nap óta az ottani kikötőben horgonyoz. 
Mint hallatszik, egy része az emlilett hajóknak ott fog telelni, más 
része visszarnenend Francziaorszagba.

A M E R i K A.
A’ Buren-párt vesztesége a’ gyűlési választásokban ng-y lát

szik teljes leend, m ert a’ whigeknek (ellenző fél) a’ tanácsban 5 ,  
a’ követek házában pedig 75 szónyi többségük van. Reményük jó 
hatását e’jelenetnek főleg a’ foglalkozásokra, m ert e’ nagy többsége 
az ellenszegülteknek m érsékesbpolitikára kénytetendi Van-Burent. 
Egyébiránt kevés érdekes újat közölnek a’ lapok; egy a’ legérde- 
kesbek közzül egy gőzhajóval történt szerencsé tlenség , melly ál
tal 3 0 0  indián veszté éltét. Nem tudni :  életben maradt é csak egy 
is a’ hajósak közzül? A’ szerencsétlenséget annak tulajdonítják, hogy 
•a’ kormányosak olly helyen v. oldalon akarlak hajózni, hol nem szo
kás víz ellen utazni.

Ejszakamerikai lapok következésében a’ presbyterianusok 
közt nagy hitszakadás (schisma) támadt ugyanaz egyesült statusok
ban. Az utolsó közgyűlésben 132 szavazattal 1 0 5  ellen a’ nyuga
ti kerület minden zsinatai (synodus, egyházi gyűlés), nwllyek közt 
az uticai és genevaiak 5 0 0  plébánossal és 6 0  ezer községi taggal 
kizárattak. —  A’ Courrier des Etats Unis szerint a’ kormány egy  
haditestet szándékozik alakitni német és franczia Önkéntesekből, kik 
nemzetükheli tisztektől kormányoztatnának, a’ seininolok ellen har- 
-czolandóul. —  Washingtonban a’ főpostahivatalt fel ’s m eggyuj- 
tani próbálók. A’ tüzet azonban jókor észre vélték. A’ tüstinti nyo
mozásoknak még eddig mi siker sem felelt meg.

Valparnisoi ISdiki tudósitások szerint dón Diego Portales 
•chilii hadministernek, kit egy zendült ezred megölt St. Jagoban, 
a’ pantheoniéren emléket szándék emeltetni, melly zománezozott 
STioborbul álland alkalmas felírással diszesítve. Chilii lapok még egy 
Limában jun. 17kén költ kormányrendeletet is közölnek Santa-Cruz 
tábornoktul ’s  a’ szövetség elnökétől, mi által nyilványosittatik, hogy 
a’ perui kormány kész a’ chilii ’s buenos - ayresi hajók ellen mar- 
talócz leveleket (Caperbrief) osztogatni, kik tőle illyeneket kíván
nak. Úgy hiszik, Santa - Cruz azért nyúlt e ’ rendszabályhoz, m'vel 
nincs a’ chiliivel megmérkőzhető tengeri ereje.

O R O S Z O R S Z Á G .
Odessa nov. 17kén. A’ dögvész foglalia el jelenleg az el

m éket, ’s az tárgya minden beszédnek. Azonban szerencsére nem 
olly pusztitva mutatkozik az említett városban, mint eleinte gondo
lák. Eddig általában csak 2 4  dögmirigyes személy halt m eg’s nov. 
iHMn csak öt illyes beteg találkozott, úgy hogy ha az eddigi szi
gorú rendeletek tovább is fentartatnak, annak rövid idő alatti te l
jes elnyomatását reménylhetni. Magában a’ városban négy nap óta 
semmi uj eset nem fordult elő; azon rész, hol először kiütött, most 
is el van különözve. Mivel a’ város elzáratása szembetiinőleg meg- 
drágítá az élelem árát, jóltevő- egyesület alapult a’ szegényebbek 
fölségéllésire.

Szent Pétervári tudósítás szerint Jampolban a’ Onisternél Po- 
doliában bizonyos ház pinczejóben nagy számú latin, franczia * len
gyel, orosz, és török nyelvű kézira'ot találtak, mellyek Lengyel- 
o rszág  első feloszlatását illetik. Állítás szerint a’ kéziratok közt 2dik 
Katalin czárnénak, nagy Fridriknek, Choiseul hgn k, ki 15  La
jos ministere volt, Musztafa szultánnak, a’ tatárok khanjának, ’s 
egyéb azon időben kihint személyeknek levelei is találkoznak. Mi
után a’ helybeli hatóság jelentést tőn e’ fontos találmányrul, Ihvarow 
gr. oktatási müiisternek megparancsoló a’ czár, hogy a’ kéziratok a’ 
czári levéltárba Szent-Pélervórba küldessenek, ’s az utón kövesse
nek el mindent a' lengyel tönénetekre nézve olly nagy fontosságú em
lékiratok épségben tartatásukra.

E L E G Y  H 1 R.
Martz. 10kéa tartatott Cantonban évenkénti másod ülése a’ 

hasznos ism éretek terjesztésire Chinában alakult egyesületnek, m el
lyel Gutzlaff ném et téritő ’s Morrison Bobért, a’ híres szótárirónak 
lia (mindketten tolmácsai az angolconsulságnak)alapitoltak. Czélja: ré 
szint chinai nyelven írott kézikönyvek, részint azon nyelven sze r
kesztett hírlapok által mindennemű európai ism ereteket terjeszten i 
Chinában. Gutzlaff inár előbb akarta egy chinai nyelvű havi folyóirat 
által megizelittötni a’ dunaiakkal a’ rőt-sertéjü barbárok (európaiak) 
történeteit, földleírását’s tudományosságát, közleményihez még rövid 
kivonatát is toldván Europa politikai ujságinak. De mihelyt tudo
másukra jutott ez a’ chinai hatóságoknak , rögtön megtilták a’ folyó
irat nyom tatását, úgy hogy chinait találni sem  lehelő az ahoz ki- 
vántató fatáblák m etszésire, mi miatt Gutzlaff kénytelen yala folyó
iratának utolsó számait Singapurba küldeni kiyomtatás végett.

1840tü l fogva minden orosz kalmárhajó-kapitánynak orosz 
születésűnek kell lenni egy uj »rendelet szerint.
G A B O N  A. A R:  dec. 4 9«lik Tiszta búza 68 — UO — 53 1 ' 3- Kétszeres 45 i f i t  

—  *2. — 40 . Rozs 33 175 — 30 2 /3 -  — 26 2/3. Arya 26 .27 3- — 
m  _  20- Zab I!) l / 3  -  IS 2 / 3  -  «6 2/3- 15- kása 84 — 30- 6 *
Kukoricán. 32- — 2í> 173* — 26 H fi i -

PK N  7, K E L E T :  Becs dec. Kikán 5 pClcs »tat- köt. 105 1 5 /1 6 }  4 |>Cles 1Q(J 
3/ 8 ; 3 pCles 78 3 / 4 5 bécsi 2 l / 2  |><'les bankókul. 66 i f t  2 I'Bícs 55 iyg. 

© UN A V IZ  Á L L  A S  dec. aeán. 5' 2" l? én : 4< 9» isán: 4' 6" 
igén 4' 8" 0'"

»szerkeszti H e l i n e c z y .  —  Nyomtatja Be i mel .



F  e g | t
szo m b a t, dec. 2 3 . JELENKOR. 102. tteám.

F O G L A L A T :  Magyar- Erdélyország (kinevezések ’s előléptetések; turopolyai nemesszéki tisztujitás ; tanltószékbe iktatás Pápán; különféle; pozsonyi hírek, 
félszázados lelkész ünnepély, ’s a’ t . ; in. n. Akadémia; kam. tud.) Spanyolország (Espartero véritéletei a’ kormánytul helyben hagyatva; cortesvita a’ Irőn- 
beszédre készült válaszföliralrul; Martinez de la Rosa beszéde; a’ négyes szövetség története; Espartero hadjárása; a’ trónkövetelő ereje; ’s a’ t.) Anglia 
<alsó- ’s felsőházi ülések; radical-reformer gyűlés „Korona ’s horgony“ vendégfogadóban; O’Brien indítványa az ismert Spottisvvoode-aláirat ellen; ’s miatta 
zajos parliament! jelenet; ’s a’ t.) Francziaország (Nemours hg viszontagságai ’s szerencsétlensége; bonai, coustantinei, algieri ’s tun ici vegyes hírek; Ko- 
r e l f ’s AVoloflszky orvosak Ítélete; ’s a’ t.) Amerika (a’ brazíliai törvényhozó test gvüléséi; a’ róka-és zsák-indiánok ünnepélyes fogadtatása Bostonban; ’s 
a’ t.) Németország. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelel. Dunavizállás.

M A G Y A K és E  II 1) É  L Y 0  II S Z A G.
0  cs. ’s np. kir. felsége Miskolczy Andor pécsi székeskáp

talani nagyprépostot ’s főhelyetlest f. é. dec. 9iki határzalában sz e r
bi czimzetes püspökké ; ugyané’ hó 5iki rendeletében pedig az érd. 
kir. kincstárnál ujonan alapított 4ik állomásra Conrád .wihály szám- 
fölötti kinc>tár-tanácsost valóságos tanácsossá méltóztatott nevezni.

A’turopolya* mezei ns kerület f.hó 13árt kövelkező sükerü tisztuji- 
tást tartott; m egyegróf le tt: Jozipovich Antal Dániel; helyettes ’sál 
bányász gróf: buzini Jellachich L ajos; a’többi tisztviselő pedig hiva
talában inegerősitteték. A’ tisztujitást dús lakoma követé a’ regi lu- 
kaveczi várban, hol a’ szokott áldomásüritések épennem  hiányzónak.

P á p a :  Őszutó’ (nov.) 4d. iktatta be a’ dunántúli főtiszt, superinten- 
tia tudós Bocsor István urat pápai főiskolai lanítószékébe. A’ tiszt, su- 
perintendentia ugyanis mélyen érezvén a’ hiányt s fé lszegségeket, 
mellyek falusi iskoláiban léteznek — tudván a’ népnevelés’ azon szük
ségét is , inellynek czélszerú vezetése ’s lükéletesí.ése a’ polgári 
szintúgy mint az egyházi társaságok’ fon os kötelességiben áll: m ég 
1835ki Szent-Gálon tartott köz - gyűlésében elhatározta , hogy pápai 
főiskolájában paedagogiai cathedrát állítson fel, falusi iskolames.erei 
itten képeztessenek, ’s c’ tanítószékre az akkor seniorságot ’s a’ Ma- 
thesisben segédoktatóságol viselt, erkölcsi szintúgy mint tudományos 
tekintetben, jelesül tanítói ügyességben mugatkitüntetett ifjat, tudós 
Bocsor István u ra t, olly módon nevezte ki, hogy ez magát e’ czélra 
a’ külországi egyetem ekben’s iskolamesteri seminariumokban képez
ze. Átlátván azt is a’ főtiszt, superinleudentia: iskoláink előmenetelének 
mi nagy akadálya , azon európai nyelvekbeni járatlansága, mellyel 
magányos szorgalom csak igen gy engén pótolgathat, — valamint azt 
is , hogy ha eddig a’ művészet ■— ez az ég ’ bájleánya , — csufoltat- 
tatva üldöztetve nem volt is iskoláinkbau;bizonynyai módjuk sem \ o t sko- 
lánknak arra, hogy'annak becses ’s az egész individuim r.» nagy ha
tású ism éretségébe juthassanak: elhatározta, hogy a' paedagogiai 
tudományokhoz az ángol, franczia ’s ném etnyelv, úgy szinte a’ han- 
gászat’ ’s rajz’ tanítását is kösse. Két évi külföldön lé té té ’nagy becsű 
megbízatás után, e* czélra használván t. Bocsor I s tván u r ,  folyó év’ 
őszelőjén m egérkezett, ’s e’ tanítószékbe, fölebb nevezett napon 
Tóth F erenci dunántúli superintendens ur által, a’ superintendentia 
több világi ’s egyházi tagjai , ’s általában fényes közönség jelenlété
ben be is iktattatolt, egy jeles értekezéssel, nn-llyben a’ m agyaror
szági népnevelés’ tömérdek hiányit s az ezekeni segítés’ módjait ad
ta elő — foglalván el tanítószékét. Adjon az ég a’dunántúli ref. superin
tendentia a’ népnevelés’ fontos tárgyában tett illy bölcs intézkedéseire 
bő aldástladja az ég. hogy munkálkodási sikere a’ nagy tömeg testi szint
úgy mint erkölcsi jóllétének hu talmas gyarapodásában mutatkozzék! E- 
gyébirántezen pa dagogitű stb. oktatás az 1838iki őszutó’ lsőjén fog el
kezdetni, minthogy Edelényi Sándor ur, ki eddig a’pápai iskolában histó
ria oktatója volt, f. esztendői őszhó’ 2d. oktató lenni megszűnvén, e- 
zen tanítószékei egy esztendőig, mi alatt majd a’ főtiszt, sup^rinten- 
dentia erre  is alkalmas individuumot választana, t. Bocsor István 
u r töllendibe.“ —

A’ m. t. t á r s a s á g ’ f. e. dec. 18án tartatott kisgyülésében :
I. Egy a’ Tudománytár' szán ára beküldött históriai értekezésnek bí
ráló rendeltetett. 11. Szenczy Im re’ értekezése C. C. Sallustius’e r
kölcseiről, Szem ere Pál r. t.’ ajánM ára, a’Tudománytárba fölvétetni 
rendeltetett. 111. Egy philologiai ’s egy mathematical m unka, az ille
tő bírálók’ előadására nyomtátástól elmozd -látott.

K ü l ö n  f é l e :  Pozsonyban rögtön beállott fagy következtében,
T. h. I6ánkiszedek a’ hajóhidat, ’s azóta folyvást csolnakokkal’s dereg- 
yékkel eszeközlik az átjárást, mit a’ növekedő dermesztő hideg m ár
nái* elakasztással fenyeget. — Dévényujfalu m* llett f  h. 17én délutáni 
l órakor Fink bécsi kereskedő hajója 2(i00 mázsa különnemű Pestre 
evezendő áruval elmerült. T erhe leginkább katonaruhákból ’s ezukor- 
3ul állott, mellynek nagyobb rész-4 megmeníhetónek vélik a’ mostani 
szerfölött alacsony vízállás mellett. Em ber nem veszté életét e ’ 
szerencsétlenségnél. — Zemplény megy ei Szécs - Kei esztúr hely
ségben gazdag kőszénbányát csak kerestek , de nem talállak; e’ 
árgyrul egyiek lobbi szamunkban közlött hírünket tehát e ’ szerint kér- 
ük igazittatni. — Dobsinán (Gömör megyében) HufTini János Gott- 
ried evang. lelkész f. é. nov. 30ikán hivatala félszázados ünnepét üllé, 
nelly alkalomkor a’ rozsnyaikaih. n egyes püspök, Scitovszky János, 
sérzékeny irattal üdvözlé a’ tisztes aggastyánt.

A’ in. kir. udv. kamra, egyértelm üleg a’ m. kir. helytartó- 
anácscsal, Kecskés Károly hajózási mérnököt pozsonyi igazgató mér- 
lökké ; Ágh Im re vissói erdőm estert s számlartót >zigeten úgy anaz- 
:á ; Grummich Károly körmöczbányai erdőhivatali írnokot Tibetbá- 
lyai erdószszé ; Seide Eduard revuczai erdészt maluzsinaiva, ’s 
lelyébe Braun József kisgyóri alerdőszt alkalmazá.

S P A N V 0  D 0  li ív Z A  G.
A’ Gaceta de Madrid kir. helybenhagyását közli a’ hadi 

örvényszék Ítéletének Saarsfield ’s A> e» divll gyilkosi ellen Pamplo- 
lában, következő jegyzékkel toldván meg az t :  0  fölsége párán 
solja, hogy e’ rendelet nyilványiltatván, a’ főtábornokkal ’s min
ien tartományi főkormányzóval szükséges tudomásul közöltessék, 
iogy kiki okulhasson e’ példán, főleg pedig azok rettegjenek, kik 

szabadság ’s alkotmány vitéz védeit ellántoritni törekszenek az

engedelm esség Ösvényéről. —  A’ Ceutába száműzésre Bélieknek 
m egkegyelm eztek ’s különös századot szándék belőlük alakítni Sal
va Guardia de Navarra név alatt.

Aladrid , dec. 2 ikán : A ’ trónbeszédre készült válaszfölirat 
vitatását nov. 27én  megkezdvén a’ cortes , Fontán követ volt az e l
ső , ki ez annyira óhajtott szó t: „Közbenjárulás“ kiinondá. A’ karza
tok nyugalmasan hallgatók m eg ajánlatát, de Olozaga keményen 
megtámodá a’ szónokot, ’s árulónak bélyegző m indazt, ki alkudo
zást em leget a’ trónkövetelővel. Jáfcikán tömve volt a’ ház, inert ki
ki tud ta , hogy M artinez de la Kosa szólaland meg. Halálcsönd 
következők b e , midőn azon erényes aggastyán fölállott, kinek 
ősz feje fölött lázadás mennykövei dörgőnek el. Beszéde két 
egész óráig tartott. B éke, rend ’s igazság, ezeket kivánja helyre 
állíttatni az ősz szónok ; de csak harcz , csak győzelem után, ’s e’ 
győzelem  zászlójául az 1837iki alkotmányt tűzi ki. Szavai olly lel
kesülést gerjesztőnek, hogy a’ válaszföliratot, mint egészet, egy 
hangúlag elfogadó a’ kamra. 29 én  azon pont vitatásakor, melly a’ 
kiskorú fejdelemnó némelly uralkodóktul m eg nem ism értetését tár- 
gyazá, Martinez de la Hosa, las A avas gr. ellen, ki a’pápát tüzé ki legin
kább szenvedélyes kifakadási czéllapjaul, következőleg szólalt meg: 
„Idegen hatalmak megism erése igen fontos; de nem zet vagy kor
mány léte épen nem függ tőle. Az idegen hatalmak jobbrul leend- 
nek már most m eggyőzetve ’s megismérendik II Izabella jogszerű 
ségét , m ert a’ királyság alaptörvényei, Ferdinand végintézete ’s a 
nem zet akaratja mellette szólnak. —  Ezután azon pontra tért á’ 
a’ cortes , melly a’ négyes szövetség tettleges munkálatárul 
szól. Evaristo San M iguel nem tartá szükségesnek az idegen 
beavatkozást, mondván , hogy a’ trónkövetelő sergei csak olly 
em berekbüi állnak, kik koldulás és rablással nem boldogulhat
ván , végre kétségbeesésbül hozzá csatlakozónak. 30ikán M ar
tinez de la Kosa a’ négyesszövetség történetét adá elő. Beszéde 
szerint ő először Portugáliában vélte leküzdendőnek a’ trónkövetelőt 
(M iguelt, )’s csak aztán eszközölhetőnek az éjszaki spanyol tartomá
nyok lecsöndesittetését; ’s ez okbul lépteté liodilt Portugáliába. E lein
te  tehát csak Spanyolország ’s P ortugáliába állott a’ szövetség ’s 
csak utóbb lett négyessé Anglia ’s Francziaország hozzájárultával. 
Nyilványitá továbbá Martinez de la Hosa, miszerint ő , midőn jo b 
ban kezdének bonyolulni az ügyek , kétlé Francziaország készségét 
a’ közbejárulásra ; ha arra m egkéretnék; közbejárulás pedig v. e- 
gyütthatás épen nem gyalázat, hanem igenis az minden avatkozás, 
minő a’ veronai volt. 0  csupán a’ többi ministereknek engede, mi
dőn fegyveres közbejáru’ás kieszközlésire bizaték m eg a’ korm ány 
követe Francziaországban, ’s mivel nem hívé, hogy azt a’ franczi- 
ák m egadják, ’s jól tudá, milly nagy erkölcsi erőt ny^rendnek 
e’ megtagadással a’ lázadók, azonnal le is monda minisleri hivata
lárul. Ezután Anglia nem engedése miatt Mendizabal ’s Toreno a-
latt a’ fi ancziáktól megtagadott fegyveres közbejárulásl emlité. Dec.
í jé n  folytatólag beszédéi, azon alkalomra tért át a’ szónok, m:d n 
a’ franczia kabinet késznek nyilatkozik Isturiz min steisége alatt 
1 0  ezer francziát szállitni az országba ’s az idegen csapattal ’s egy 
spanyol osztállyal 3 0  ezer harezost öszpontositni egy franczia tábor
nok parancsi alatt. „E k k o r, igy végzé szavait, az augusztusi tör 
ténetek következtek be , ’s a’ franczia politika m egváltozott; most 
tehát szükség a’ válaszföl ratban megbizonyitnunk, hogy a’ szövet
ségi szerződés 4ik czikke szerint a’ franczia kormány tartozik hat
hatós közbejárással lépni föl kivánatunkra. M ost, midőn szigorú 
fenyiték uralkodik se riü n k n é l, szólhat már igy kormányunk az ide
gen hatalm akhoz: Nálunk re n d ’s szabadság uralkodik ! (Nagy tetszés.) 
F rancziaország’s Anglia egyenlőn kívánják a’ félsziget lecsöndesü- 
lését, m ert anélkül nem biztos Europa nyugalma.“ A’ szónok sza
vait zajos tetszés követé, a’ la granjai hősök azonban egész dühöket 
omlaszták ellene, ’s különösen Evaristo San Miguel keményen fo- 
náklá nyilványitott elveit, elannyira, hogy az elnök rendre vala 
kénytelen ót utasítani. Durva kikelése igen fölingerlé az elm éket • 
másnap azonban az egész czikk még is keresztül ment.

Csatatérről jött t dósitások szerint a’ királyné sergei nov. 
23ikán Castellonba érkezvén , a’ carlosiak azonnal M aesTazgo hegy
ségbe vonultak; e ’ szerint tehát Gucena is megm^nekvék ostrom- 
tul. —  A’ Sentinelle des Pyrénées szerint a’ trónkövetelő paran
csi alatt jelenleg összesen 3 1 ,2 4 0  fegyverfogható férfi áll, ’s ezek 
következőleg vannak fölosztva: 9 5 8 ö em b er Garcia navarrai főpa
rancsnok, 4 8 4 0  Alavaban Elguea , 4 9 5 0  Guipuzcoaban Jturriza, ’s 
4 7 5 0  Biscayaban Sarrasa vezérlete alatt. A’ trónkövetelő lovas kí
sérete  , a’ négy tartomány pattantyussága ’s a’ castiliai ’s valenciai 
zászlóaljak pedig összesen 7 3 0 0  főnyire számlálhatok- —  A ’ kö
vetkamra folyvást a’ trónbeszédre készült válaszföliratot vitaija; vál-
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toztatást azonban, az eddigi előzményekből Ítélve, nem igen teend
ra jla __A’ Bon Sens nov. 30rul ezt Írja Madridbul: „ Via valameny-
nyi minister benyújtó lemondását; a’ királyné magához hivató Bar- 
dajit, beszélgetésük tárgya még eddig titok a’ közönség előtt. E gyéb
iránt a ministerek lemondását az eslatuto-párt túlzó kivánati oko- 
zák, inelly most valamennyi országos hivatalt uj tisztviselőkkel akar- 
betölteni, ’s e’ czélra 2 8 0  személyt ajánlott a’ királynénak, kit 
kényszeritni szándékja ajánlata elfogadására.“ — E \  hír mindazál- 
tál még további valósulást kíván.

A’ Moniteur dec. iOiki számában megjelent bayonnei dec. 
Oki telegrafi sürgöny után Espartero Pamplonábul dec. Bikán hi
vatalosan jelenté, miszerint tábori vizsgálatából, mit dec. Íjén  a’ 
zubirii vonalon véghez viiete , nyilván kiviláglik, hogy e' télen az 
egyenes közlekedést Francziaországgal e’ helyen már többé nem 
eszközölhetni, ’s igy azt tavaszig Ulibám osztálya ’s Ahescoa és 
Salazar völgyekben állomásozandó csapatok fogják szakadatlanul 
föntartani. Valamennyi franczia lap egyenlőn gáncsolja Espartero 
ezen hanyagságát ’s folyvást állítja, hogy az említett vonalt könnyen 
elfoglalhatta volna, minek elmulasztása annyival kérosb következ
ményű leend, mivel az Ahescoa és Salazar közti ösvényeken csem
pészek is alig járhatnak, had- vagy élelem-szállitásokru! pedig nem 
is álmodhatni. A’ Sentinelle des Pyrénées igy Írja le Espartero fön- 
érintett nem sükerült mozgalmát: Dec. íjén  a’ királyné sergeibül 
két csapat megindulván, az egyik Urozbul, a’ másik pedig Huerta* 
bul ,  Zubiri ’s Larrosoana mellett egyesültek, ’s e ’ két helyet ellen
állás nélkül elfoglalók. Általán vos hiedelem vala, miszerint e’ két 
helyen erős állasba helyzendik magukat, de másnap már ismét visz- 
szafordultak, anélkül hogy Yalcarlosig nyomultak volna. N éhány, 
a’ hegységben lappangó, carlosi század pár puskalövéssel fogadó e’ 
két csapatot, ’s azzal az egész hadjárásnak vége lön. Aguirre, Val- 
carlos parancsnoka, a’ nem zetőrséggel s Irunból érkezeit 8 3 0  cha- 
pelgorrival dec. 2ikán a’ hegységet indulván vizsgálni, Espartero- 
hoz az ilbanetai szorosig közeliié. Mivel Aguirre tudó, hogy Ron- 
cevauxban két carlosi század tartózkodik, hirtelen e’ helység felé 
fordult ; de oda érkezlekor már Burguetebe vonult vissza az ellenség 
’s igy csak rövid villogás támodhatott a’ hátramaradtak közt, min
den komolyabb következmény nélkül.

A N G L I A .
Az alsóházi dec. 4iki ülésben többi közt Sugden E. m ég 

azon indítványt tévé, hogy a’ múlt ülésben elfogadott végintézeti 
törvény három hónapig elhalasztatván, zalait annak némelly pont
jait javitni törekedjék a’ ház, névszerint pedig adja vissza a’ kisko
rúknak azon jogo t, mellynél fogva ezelőtt személyes vagyonukról 
saját végintézetben rendelkezhettek, mitől őket a’ felsőház a’ nép 
nem kis neheztelésire megfosztá. A’ főügyvéd erre  m egjegyzé : ha 
az igen tisztes ur nem elégszik meg a’ fenálló törvénnyel, ám te
gyen ellene alapos indítványt a’ ház asztalára; de ne kívánja a’ 
törvény elöleges elhalasztatását, mi az eddigi parliam ent szokás
sal ’s törvényekkel áltáljában nem egyezik m eg , egyébiránt pedig 
azt is fontolatra veendőnek vélte, hogy e’ törvényt a* legjelesb tö r
vénytudók jóváhagytával alakitá a’ ház, mire Nugden önkényleg visz- 
szavevé indítványát. A’ felsőházban dec. 5én az adósság miatti be- 
fogatás iránti törvényjavaslatot másodszor is csakugyan felolvasók, de 
Lyndhurst indítványára, noha Brougham 1. ellenzé a z t , különös 
biztossághoz utasiták megvizsgálás végett. Az alsóházban ugyané’ 
napon fölhatalmaztaték Bussell J. 1. az irlandi testületi törvényja
vaslat behozatára. E gy  indítványt a' volt elnök ’s néhány alsóházi 
tag kárpótlása iránt a’ parliament épület megégte következtéből 173  
szóval 1 G3 ellen félre vetett a’ ház.

A’ pénzügyministertül a’ nyugpénzesek iránt parliament e- 
libe adott jegyzéken az elhunyt király családjából következő tagok 
olvashatók: lady Mary Fox ezer, lady F. Gordon ugyanannyi, M uns
te r grnó 5 0 0 ,  Fitzclarence Adolf 5 0 0 ,  Fitzclarence Fridiik 5 0 0 , 
Falkland viscountnö 5 0 0 , Errol grnő 5 0 0  és Sidney Adelaide 5 0 0  
font sterlinggel. Vilmos király köz m egyezéssel látta el nyugdijak
kal gyerm ekeit, ’s azért állalányosan rem ényük, hogy halála után 
sem fosztandja meg őket azoktul a’ parliament. Ezenkül még szá
mos tudós ’s művész vagy ezek örökösinek neve diszesíti a’ jegy
zéket. így  például Acrey nagy csillagász Özvegye 3 0 0 , John Bá
niul az irlandi beszély-irő 1 5 0 ,  Campbell Tamás költész 184 , Lan
der afrikai utazó özvegye 1 2 0  font sterlinggel szemlélhetek mindjárt 
elején a’ hosszú jegyzéknek. —  Az észbeleg Goode kapitány, ki 
nem rég oily durván sérté meg a’ királynét, most W estminsterben 
ül fogva. A ’ felügyelő két szobát rendelt szám ára, mellyek egyike 
kandallóval van ellátva; hol azonban csak nappal szabad tartózkod
nia,  ’s az éjt ó is tűz ’s gyertya nélkül tartozik eltölteni, mint a’ 
lobbi fogoly. —  Pitéiét tetszése szerint hozathatja a’ szomszéd ven- 
déglogadóbu), ’s általán) osan meg látszik elégülve sorsával, csupán 
azt fájlaló, hogy bort nem volt szabad Innia, most azonban már azt 
is megengedek neki.

A wéstminsteri radical - reformerek ismét számos gyűlést 
tartónak dec. 4én a’ „korona ’s horgony“ vendégfogadóban, ’s hosz- 
szasan tanácskozónak Bussell ismért nyilatkozatáról a’ titkos szava
zás ’s egyéb radical kivánatok iránt, egyszersmind javaslatokat in
dítványozónak hathatós rendszabályokra, mik képesek i\z emlitett o- 
hajtásokat kivíni a’ parliament előtt. Az elnökszéket ezúttal Ewans 
eii edes foglaló el, s lelkes beszédben tudató a’ gyűlés czélját a’ 
jelenvoltakltol, kik közt O’Connell, Leader, Warburtp.jp, Garwey , 
Roebuck £> Thompson leginkább kitűntek. Brougham 1- nem je len 

hetvén meg a’ gyűlésen, levelet intéze ahoz , mellyben tökéletes 
m egegyeztét njilványitá annak czélaival. Számos hosszú beszéd 
után olly határzatokban állapodok meg a’ gyülekezet, miket legczél- 
szeriibbeknek vélt a’javító törvény- módosításnak kieszközölhetésire. 
Azonban nemcsak Londonban, hanem a’ tartományokban is rendkí
vül munkásak a’ rudicalok, ’s nyilványos gyűlésekben ’s lapokban 
egyenlő szigorúsággal korholgatják a’ ministerséget. Különösen a’ 
birminghami politikai egyesület igen keményen kikel Russell ellen 
ismért nyilatkozta m iatt, melly nem akarja megadni az országnak 
azt, mi azt egyedül képes boldogítani. E z ingerültség annyira nö
vekszik országszerte, hogy Stroudban a’ reformerek parliament-ülé- 
se elhagyására akarták fölszólítani Russellt. „Age“ torylap bizonyos
nak áliitja, miszerint az alsóház elé terjesztett háztartási költség- 
jegyzéket eredetileg sokkal nagyobbra szabó a’ korm ány; de a’ 
iwinisterség ’s radicalok közt már az első ülésben támadott viszály 
következtében kénytelen lön azt tetemesül módosítni. ,,E’ körülményt, 
mond az említett lap,  minden írnok tudja a’ mirűsLeri hivatalban, 
’s tagadhatlanul bizonyltja : milly szánandó helyzetűek ő fölsége gyá
moltalan tanácsadóji. Még azt is tudjuk ezenkül, miszerint Bussell 
J. 1. azon ajánlatot tévé Wackley urnák, hogy nem ellenzendi a’ 
titkos szavazás behozatalát, ha ő (W ackley) a’ válasmtásjog - kiter
jesztésről ’s parliament - m egkurtításról lemondaná.“  Mennyi hitelt 
adhatni egyébiránt e’ ferde á llv án y o k n ak , könnyen kiviláglik a’ 
tory lapok azon m eséjéből, mellyben darabideig azt kürtölgeték , 
hogy Russell J. 1. a’ trónbeszédet átnézetül megküldé Peel Róbert- 
nek , mielőtt azt a’ királynénak benyújtotta volna.

Az alsóházban dec. 6kán Smith O’B rien , Limerick grófság 
követe kérelmet nyujtabe azon ismért tory aláírat ellen , melly az 
irlandi szabadelmű követek válosztatásának megpörlés re vala szánva, 
’s névszerint Burdett azon tettére irányzó a’ ház figgyelm ét, melly 
szerint az e’ kárhozatos tőkét nem pirult húsz fonttal szaporítani, ’s 
igy olly ügynek partgyámola lenni, mellyrül tán még mint bíró íté
letet lesz hozni kénytelen. A’ kérelem zárszavai mind annak szi
gorú megvizsgáltatását sürgetik, mi ez aláiratban az ország törvényi
vel, parliament szokásival’s Nagybrittannia ’s Irland választóinak jo
gaival m eg nem egyezik. Továbbá még kinyomatását sürgeté kérel
mének O’Brien ’s a’ ház asztalára tételét, föltartván azon jogot, hogy 
másnap e’ csiklandós kérdés ügyében néhány pillanatra elfoglalhas
sa  a’ ház figyelmét. Peel R. ellenzé az indítványt, mire O’Uonn II 
ekint nyilatkozék : Annyivalfontosb szükségbe’ kérelem  kinyomatá- 
sa , hogy a’ ház ism érhesse azon tagokat, kik ez aláiratban ré sze
sültek. (Tetszés.) Az igen tisztes baronet (Burdett) csak nyiltszivü 
őszinteségét tünteté k i, midőn nem irtózék olly szörnyű te t te t , mi. 
nőaz ugyanazon ügyben pártfélkedni ’s biróskodui kívánás, nyíltan meg. 
vallani. Meg fogják Önök engedni, hogy bizonyos személyek vise
leté nem igen illő angolhoz. Reményiem, a’ ház nem ellenzendi olly 
kérelem kinyom atását, melly megmutatni szándékozik: mellyik ré 
szen van igazság ’s böcsületesség.“ (Halljuk!) Stanley I.: „T isztes 
barátom (Burdett) előtt kivánék szólani, hogy a’ házat gátol hassam 
olly kérdés bővebb vitatásába boesatkozástól, melly azt döntené 
*1 : van e bizonyos em bernek vagy osztálynak joga választás elleni 
kérelem re aláiratot nyitni, vagy aláírni.“ (Tetszés az ellenzési ol
dalon.) A’ kir. főügyvéd rövid beszéde után, mellyel élénkül támo
gató az indítványt, Burdett kelt föl, ’s ezeket mondá: Jelentem, 
hogy e’ kérelem  sorsa engem épen nem érdekel; de azon tisztes 
tag, ki azt benyújtó, keveset látszik ismérni azon kölcsönös tekintetet, 
m ellyel e’ ház tagjai egymásnak tartoznak, m ert szándékát még csak 
egy  szóval sem tudatá velem. Hosszas pai liamenli pályámon illyest 
még soha nem tapasztalék, leginkább pedig azon csudálkozom, hogy 
a’ tisztes ’s tudós dublini követ támogatja e’ kérelm et, ’s ez aláira
tot vétkes összeesküvésnek nevezi. A’ tisztes ’s tudós ur (O’ Con
nell) felejti, hogy ő legnagyobb kedvelője ’s barátja minden társulat
nak ! ’s m ennyiszer kiáltozó már az irlandiak füleibe : Izgassatok! Izgas- 
sa tokü  Összítsetek minden erőt! (Kaczaj’s tetszés.) E ’ kérelem javára 
te tt észrevételi csak isinéretlenségét tanúsítják e’ parliament kötelessé- 
givel ’s a’jelen  eset helyzeti vei. Lélekisméretem kötelességemül sza- 
bá e’ ház bizonyos igen kétes helyzetű tagjainak alkalmat nyújtani 
jogukat ülésökre bebizonyíthatni. Véleményein szerint e’ kétes hely
zetű tagoknak m nden szavazástól tartózkodniok kellene mindaddig, 
niig joguk megismerve nem leend. En ellenzem a’ kérelem kinyo- 
m alásál.— “ O’Connell fölkel; de azonnal minden lorypadról m eghar
san a’ „szólott m ár, szólott m ár!“ mire a’ ministeriek „R endre!“ 
kiáltozással válaszolnak. O’Connell: „Némi fölvilágitásokat kell adnom. 
(Szólott m ár, szólott már!) Jogom  van nyilatkozásra, vagy elhalasz
tatását kívánom e’ tárgynak.“ A’ toryk kaczagnak; a’ ministeriek 
nyomadékosan kiáltnak: „H alljuk!“ Az elnök szabadságot ad szólás
ra O’Connellnek. Alig nyitja ez meg azonban szá já t,’s a' toryk újra 
féktelenkednek. Hasonlag bánnak Hunié úrral is. \z  elnök rendet 
akar eszközlen i, de senki sem hallgat szavára. Végre a’ zaj némi 
csilapulta után, Hindley ezt mondá: „Párttalan igazság jelképének 
tekintsük é azt, mi m o s te ’ házban történt, olly igazságnak, minőt 
az igen tisztes baronet m indenkor gyarkoroltatni kivén, vagy nein 
böcstelenség fekvék abban, mi őt legalább karácsonige’ vagy egyéb 
kérdések fölölti szavazatiul eltiltandó vala?“ (Halljuk!) Hurdettmeg- 
hajtván magát a’ leülő tag előtt, a' ház mindkét oldalának hangos 
tetszése közt távozik , midőn a’ soromphoz érkezik, még egyszer 
meghajtja magát, az elnök’s ház előtt s eltűnik. Ezután az idegenek
nek távozniok kelle , ’s szavazatra kerülvén a 'do log , a ’ kérelem ki
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nyomatosát 2 3 4  szávai 20 3  ellen mogengedé a’ ház. A' fönebbi je-
lenet igen mély hatást gerjeszte. —■

Visszatérőleg azon felsőházi ü lésre , mellyben Irland álla
p i já t  hozák szőnyegre, rövid kivonatát közöljük az igen érdekes 
vitának. Roden 1. többi közt így szola e’ tá rgy ró l: „Irland , ha ki
vesszük nyílt lázadási időszakát, még soha nem volt nyugtalanabb, 
mint épen a jelen pillanatban , midőn legnagyobb veszély fenyege
ti a’ protestánsok életét, tulajdonát ’s vallás-gyakorlatát. Holt bötü 
Irlaudban a’ törvény, hol a’ gyilkolások ’s erőszakos rablások na
ponkint iszonyatos!» álakban fordulnak elő. (Itt számos gonosztettet 
olvasott föl a’szónok.) z emberiség nevében szólítom föl a’ minis- 
tért (Melbournet), használja hatalmas befolyását azon kath. összees
küvések megszüntetésire, mik egyedüles okbi e’ rendetlenségeknek, 
’s annyival szánatosbak, mivel hatalmasok is részesei lévén, a’ tiszt
viselők választatásira nagy befolyásuak. u Mnlgrave 1. e’ súlyos vá
dakra többi közt ezeket mondá: ,,A’ ns gróf (Roden) összeesküvési 
pártolásról vádol bennünket Irlandban. Ha ezzel azt akarja mondani 
hogy tiltott egyesületek részese a’ korm ány, vagy nem üldözi azo
kat,  úgy határzottan visszautasítom vádját; valamint kiterjesztett 
összeeküvés létezését is tagadnom kell, inert Imndban mindig voltak 
társulatok, az igaz; d ; csupán földbirtok i ’s bérleti teki, tetben ; iljr- 
Ives társulatok most is léteznek , de politikai czélzatuak teljességgel 
nem. Uly politikai irány hiánya azonban épen nem oily tökéle tes, 
hogy némellykor véleményeknek utat ne nyitna. Mi csupán tenné 
szeles utón haladva egyedül a’ kölcsönös bizalom kapcsával kíván
juk egy békés nemzet szivét királynéjához csatolni, s befolyásunk 
azon reményen alpaszik, melly az egész nem zetet lelkesíti az 
irán t, hogy az angolok egyesülendnek Jrlandnak azon igazság ki
szolgáltatására, miben ezelőtt nem részesülhete. Mylordok! minden 
gyilkosság elbeszélése iszonyt gerjeszt lelkünkben’s könyörületrebuz- 
dít azok iránt, kiken azt elköveték; de midőn ország nyugalma 
forog kérdésben, mindenkor korábbi tör.énetekkel szükség össze- 
hasonlítni a’ mostaniakat. Hasonlítsuk csak össze a’ kényszerítő tö r
vény elfogadása előtti hat hónapot 1 832iki octobertül 1833ik i mar- 
tziusig, ugyanez időszakkal lH 3öban ’s 1837ben. Hivatalos jegy- 
zékek feküsznek előttem , mikből kiviláglik , miszerint az első 
nevezett időszakban 6 3 5 Őre , az utóbbiban pedig csak 2 3 8 5 re  
ment a’ gonoszteltek száma Irlandban. (Halljuk! Halljuk!) Egyéb 
hivatalos jegyzetim szerint az I8 3 2 ik  évi első 9 hónapban 7 4 6 0  
gonoszleltet követtek el Irlandban, 1883 ik  év ugyanazon szakában 
6 5 4 7 e t ,  1834ben  6 ()l6 o t, ’s l8 3 5 b en  (a’ tory Feel m inistersége 
alatt) e’szám már 6 6 4 5 re  szaporodék 1 837ben  pedig3748ra csökkent; 
’s ezért panaszkodik olly érzékenyül a’ ns g ró f! (Nagy tetszés.) Több 
ol!y férfi bizonyíthatja, ki az irlandi törvénykezéseken számtalan
szor jelen vo lt, miszerint azon honban vallás miatt nem igen szo
kott gyilkosság történni. (Halljuk! Halljuk!) Valamennyi gyilkolás 
többnyire csak a’ földbirtok*! gyalázatos rendszerbül származik, melly 
Irlandban folyvást uralkodik. A’ ns gróf(ltoden) arrul vádol, hogy Sligo 
m egyében nem törekvém elnyomni a’ háborgást; védemül a’ köv etkez- 
mény szolgáljon. Az emlitett megyében már majd általányosan nyuga
lom uralkodik; ha pedig csakugyan nyugtalanok az elmék, azt épen nem 
csodálhatni, hafontolatra vesszükazonszerencsétlen helyzetet, melly
e n  földesurához a’szerencsétlen bérlő áll, jóléte vagy véginségre ju tá
sa csupán annak zsarnoki kényétül függvén. Némellyek aztis roszalják, 
hogy O’Connell folyvást! tanácskozásban állott az irlandi kormánnyahén 
azonban ezt nem kárna ,hanem nagy nyereségnek tartom, mivel O’Con
nell az,ki leginkább mondhatja tulajdonának az egész irlandi nép szere- 
tétét és szivét. D e , hogy O’Connell parancsi’s nem saját m eggyő
ződésem szerint cselekszem , azt határzottan tagadom.“—

Az alsóházban dec. 8kán, miután O’Connell je len té , hogy 
a’ parliament - szünet után tüstint indítványt szándékozik tenni a’ 
zsidók fölszabadiltatásuk iránt, a’ kincstári kanczellár, a* háztartási 
költség előterjesztése alkalmakor tett Ígérete következtében, a’ 
nyugdíjak megvizsgáltatását stirgeté külön biztosság által, mit Peel 
’s egyéb conservativek tüzesen ellenzőnek, mondván, hogy azon 
helyzetben kell azokat m eghagyni, mellyben IV Vilmos alatt voltak. 
Reggeli 3 órakor szavazatra kerülvén a’ dolog, 2 9 5  szóval 2 3 3  
ellen a’ kincstári kanczellár indítványát elfogadá a’ ház. — A’ Globe 
szerint Gosford helyébe John Colborn vezérőrnagy lett Alsó-Ca- 
nada főkormányzója. —  A’ newfounlandi törvényhozó gyűlés, Al- 
só-Canada példáját követve a’ f. évi adót megtagadó Angliától. —•

(M. Chronicle.) Mint látszik, a’ Canadában megtelepült ir- 
landiak a’ Papineau párt ellenségihez csatlakozónak. Nem rég M ont
realban tartott nagy népgyülésen melegül az anyaország mellett 
nyilatkoztak az irlandi kalholikusok.

F R A N C Z I A O R S Z Á  G.
P aris , dec. lOén: Nemours hg Havreba érkezek. Athajóz- 

la Gibraltárból, hova Joinville hget k isé ré , Havreig egyike volt a’ 
legveszélyesb tengeri utazásoknak. Nov. 25én  indulván Gibraltár
ból Phare gőzös, másnap már Cadizban kikötni vala kénytelen az 
ellenkező szél miatt. Nemours hg ismeretlenül járta össze Cadiz ne- 
vezetességit, ’§ mihelyt lehetőnek látszék, azonnal újra tengersíkra 
szállott. A’ rósz idő azonban folyvást egyenlőn dühönge, ’s csak 
legnagyobb eróködéssel vitorlázható körül st. Vicente fokot a’ gő
zös. Porto magasin szüntelen esőzés közt a’ hajó födözetén járván 
föl ’s alá Nemours hg, elcsúszott, ’s mivel köpönyegéből nem tu- 
dá hirtelen kibonyolitni karját, egyik álgyukapura esett. Az esés 
bal karját könyökcsuklóban kificzamítá s összezúzó. A’ hajósebész 
azonnal megvizsgálván a’ tö rést, igen veszélyesnek találó azt,több

fájdalmas próba után mindazóltal mégis szerencsésen helyre igazító, 
’s a’ hg pár nap múlva ismét sétálhatott a’ födözeten. Másnap e’ sze
rencsétlenség után , meglehetős távolságra P o rtó iu l, tűz támadt a’ 
gőzösen, ’s az alsó szénkamrába harapozván, csakhamar az egész 
hajón terjedezni kezde. A’ helyzet igen aggasztó lón, m ert a’ tenger 
folyvást erősen hullámzott, a’ szárazföld távul vala ’s a’ legénység 
hullámok elleni küzdéstől eltikkadva. A’ parancsnok példás léleké- 
bersége azonban szerencsésen megmenté a’ gőzöst, melly Corunna- 
ban kikötvén, uj szénnel lótá el kiürült kamráit, ’s másnap folyta
tó útját, de ismét szerencsétlenül, mert a’ növekedő vihara’ falmou- 
thi kikötőbe ü z é , honnan Cherbourg felé végre csakugyan szeren
csésen Havreba érkezék , miután 14 napot tölte olly útban, mit 
közönséges raknaszádok 4 nap alatt szoktak átvitorlázni. A’ hg Hav- 
rebol ttouenbe szándékozik, és szajnai gőzösen folytalandja útját 
Parisba, mivel a’ kocsirázást még ki nem állhatná. Egyébiránt azon 
veszély, mellyben a’ hg élete forga, uj alkalmul szolgált hidegvé- 
rüsége kitüntetésire. Midőn Havrebol m egérkeztét tud úá a’ ki ráy-  
lyal, egyszersmind sajnát fejezé ki aziránt, miszerint a’ királyi ül -s 
után nein látogathatja meg tüstint a’ déli tartományokat, mikép szán- 
dékozék ; de igéré , hogy mihelyt karja engedni fogja, engedelmet 
kérend a’ királytól, meglátogathatni a’ constanlinei betegeket és se
besülteket, Lyon M arse ille’s Toulon városoknak pedig köszönetét 
fejezni ki a’ számára készített ünnepélyes elfogadásért. A’ kir. csa
ládot annál fájdalmasban érdekli e’ csapás, mivel már örvendezhet
ni vélt, hogy a’ hg olly szerencsésen kikerülé az arabok golyóit 
’s kardjait. A’ királyné, Orleans ’s Aumale ligek ’s Clementine hgnő 
dec. 9én este elibe utaztak a’ lignek, ki alkalmasint 12én fogott 
Parisba érkezni. —  Odilon - Rarrot iratot intézvén a’ Commercehez, 
jelenti, miszerint ő teljességgel nem tagja a’ Siécle szerkesztő biz
tosságának , ’s általányosan semmi lapszerkesztésben nem részesül 
most, mivel képviselői felelőssége eléggé elfoglalja minden idejét. —  
A’ francziaországi bank je len ti, miszerint ezentúl nemcsak a’ párisi, 
hanem az egész Szajna megyei kalmárság váltóit elfogadandja fize
té sü l, ha állapotjokrul kezest tudnak állítani Parisban.

R óna, nov. fogytán: A’ tunisi bey ’s francziaországi con-- 
sul közti viszályt már kiegyenliték, főleg Lalande ellenadmiral köz- 
bejárultára, mellynek következtében azon török káplár, ki fegyve
res kézzel vala m erész a’ consul házába rontani, nyilványos bünte
tést kapott. Másnap a’ consul ismét megkezdé szokott munkálatit. 
—  Rugeaud tábornok nov, 21ikén napiparancsot bocsóta közre, 
mellyben az Afrikában maradandó franczia katonákat településre 
szólítja föl, ’s a’ termékeny föld egy részét tulajdonul adja nekik. 
Néhány nap előtt Constantineból tetemes számú katona-csapat indul
ván ide, útközben egy hadnagy ’s közlegény, pihenés - időben , ha
lászni távozók, ’s midőn hosszas kimaradásuk miatt keresnék őket 
társaik, halva fej nélkül találák meg. A ’ gyilkos beduineknek nein 
akadhattak nyom ába.—  Valée tábornagy nov. 24kén fölszólitást in- 
léze az afrikai hadsereghez, mellyben a’ király m egelégültét szol
gálatival adja tudtára ’s egyszersmind közli a’ megjutalmazottak név
sorát. —  Marseillebül nyolcz hajó érkezék már árukkal’s gyarm a
tosakkal Rónába. —  Al g hódítók meg Constantinet, már ismét más 
ostrom rul tanakodunk. S to ra , Hona ’s Budsia közti városka elfog- 
laltatása tárgya m osta’ napibeszédnek, m ert ha Constantinet meg a- 
karjuk tartani, úgy Storát szükségkép elkeli foglalnunk, mivel csak 
húsz órányi távulságra fekszik tőle, holott hozzánk kétszer annyira 
fekszik Constantine. Valée tábornagy engedelmet kért a’ hadm nis 
tértül azon kis rév-város- elfoglalásra, ’s az engedelmen épen nem 
kétkedhetni , ha a’ franczia kormány c*akugyun végkép m egtarta
ni szándékozik a’ tartomány fővárosát. Ezenkül itt az idő m ár Be- 
lida elfoglalásáról is gondolkozni, melly város az A bd-el-K áder
rel kötött béke szerin t, franczia birtokhoz tartozik. Azon serget, 
mit Belida békés elfoglalására kikülde a’ főparancsnok, puskalövé
sekkel üzék el az arabok, ’s igy m ár most fegyver nélküli elfog- 
laltatását nem igen reménylhetni e’ városnak, m iért is Damrémont 
mindjárt Constantine ostroma után ellene szándékozók indulni.

Ejszakamerikai lapok következő válasziratát közük Lajos Fű 
lopnék egy ottani polgárhoz: „Uram ! jun. 13iki barátságos leve
lét vevém, ’s öröm est teljesítvén Önnek kivánatát, sajátkezüleg fe
lelek lekötelező kérdésire. Az egyesült statusokban tartózkorltamkor 
é i  nem saját nevemet viseltem. G uerrier P é te r urat Philade'phiá- 
ban ’s utóbb Havannábban ism erém ; de 1 7 9 9  óta semmit sem  hal
lók ró la , ’s most teljességgel nem tudhatom : mi lett belőle ? Nem 
hiheteny, hogy az valaha személyem et magára kivánta volna ruházni , 
azt pedig bizonyosan tudom , miszerint én soha sem kívántam sze
m élyét viselni. Véleményem szerint Haddonfieldben soha sem  va
lók, ’s bizonyosan tudóin, hogy o ltsem  az Ön atyjának, sem más
nak házában szállást vagy asztalt nem fogadtam. Rég nem valékm ár 
Philadelphiában (4 0  év óta), ’s em lékezetem olly zav art, hogy való
ban keveset tudok azon időrül; \élem  azonban , m iszerint ott eg e 
kor a’ barátok társulatának (quaekerek) egyik Itedmnn nevű tagjá» 
nál, ’s egy másik Elliot nevűnél is, kiknek G uerrier ur mutatott be, 
ebédeltem. Sajnálom , uram , hogy bővebb fölvilágitással nem szc.l- 
gálhatok Önnek kérdésire, s igen böcsülöm azon kedvező véleményt, 
melly i ólam az egy7esült statusokban divatoz, köszönvén egy
szersmind Önnek annak olly kedvező kifejezését. M aradok, tiszte t 
uram, Önnek őszinte barátja Lajos Fülöp.“

A Szajna m egyei első folyamodást törvényszék dec. 8án 
kct óiai tanácskozás utón következő iteletet hoza IvoreiT ’s W o lo w s/- 
ky orvosak ügyében : „Hamilton ’s Lincoln családoktól ajánlott 24  e
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zer frankot elfogadni kötelesek az orvosak, a’ betegségi naplót pe
dig minden egyéb azt illető kézirattal együtt az érintett családok
nak visszaadni, maguknak azonban másolatokat bízvást tarthatván 
meg minden darabrul. A’ visszaadás 15 nap múlva történendő az 
itélet-hirdetés után, melly határidő elteltével minden késkedési nap
ért 10 0  frank büntetést tartozandnak fizetni az orvosak. Noha e- 
gyébiránt az általuk követett bánásmódot nemes tudományukkal épen 
nem egyeztethetni össze , a’ pörköllség egy nyolczadát mégis Lin
coln g r . , a többit pedig a’ két orvos fizesse.“ —

Újabb tudósítás szerint Nemours hg dec. 11 < n szerencsésen 
Parisba érkezék, miután előbb Vernonban édes anyjával találkozék.

A M E It [ K A.
A’ brazíliai újabb történetekről, mellyek az angol lapokban 

csak töredékesen közöltettek, következőleg ír a’ porosz statuslap le
velezője oct. id rü l: A’ törvényhozótest gyűlését úgy nézték kö
zönségesen, mint melly által nevezetes változások fognak Brazília 
kormányzatában történni. Uiólsó gyűlésük vala ez a’ törvényhozók
nak , ’s mivel tudták a’ küldöttek, hogy nagy részök nem fog ismét 
megválasztatni , olly fényessé akarák tenni, mint csak eszközölhető, 
politikai végső hatásukat. Más részrül mindinkább növekedők Feijo 
kormányzó népszerűtlensége. Már előbb magára vonla ő az egyhá
zi rész gyülölségét, különösen a’ nőtlenség ellen irt munkája által, 
mit az egyháziak meg akarának boszulni. De még inkább fölhara- 
gitá maga ellen a’ szabadelműket bizonyos rendeleti állal, mellyek 
közzül különösen kettő ellen heves beszédeket intéztek az ellensze
gültek, () ugyanis megsemmite nénaelly küldötlségi választásokat, 
mire csupán a’ kamrának van joga , ’s bizonyos rendeletet tőn közre 
a’sajtó ügyében, mit úgyszólván sajtószabadság elleni halálos lökésne 
tekintett az ellenfél. Fzenkül Bio Grande do Sul tartományban mind
inkább terjedt a’ lázadás’s a’ kormány két tulság között lebege, L i. 
hogy vagy szerfölött szigorúan bánjék a’ fellázadt tartománnyal, vagy 
igen is engedékenynek mutatkozzék iránta; a’ középutat nem vala 
képes eltalálni. így állának a' dolgok, midőn a’ kormányzó május 
Bikán a’ kamrákat megnyitotta. Már megnyitó beszédében eltévesz
tő a’ kormányzó az irányt, mi által megnyerhető vala a’ gyűlés ked
vét. Különösen rósz néven vették az arra figyelmeztetést, hogy a’ j e 
len gyűlésben el fognak talán fél évig tar tani a’ tanácskozási viták 
a’ nélkül, hogy czélt érhessenek. Az elnökválasztás a’ kormányzó 
akaratja ellen ütött ki, Pedro  de A rauja l áma,  pernambucoi követ 
válosztatván meg. Mindjárt a’ gyűlés kezdetén világosan kimonda
tott, hogy a’ ministerek elveszték a’nem zet bizodalmát. A’kormányt 
egymásután több ízben legyőzték, ’s 14 nap múlva uj ministerek 
léptek föl. Egyébiránt az uj m inisterség az előbbinek szellemében 
munkált ; csupán a’ nevek változtak, de az elv és eszközök annak elé
résire ugyanazok maradtak. Szőnyegre jöttek egykor a’ gyűlésben 
a’ Rio Grande tartományt illető tárgyak, ’s mindenik párt szem ére 
hánytorgatá a’ másiknak az oltani lázadásra titkos bujlogatást. A’ 
kormány pénzt, sergef, hajókat kívánt, mire az ellenszegültek azt 
nyilványítók, mennyit áldoztak már a’ múlt évben, de a’ ministerek 
nem nyúltak a’ haszná ható eszközökhez. Még azt is szem ére lob
banták a’ kormánynak, hogy elszökteti a’ főbbeket a’ fogoly lázadtak 
közül. Az uj ministerekkel uj elnököt is választanak It io Grande ré 
szire , m égpedig e’ fontos helyzetre olly em b ert, ki előbb Santa 
Catharina tartományban iskolam ester volt. Illy körülmények közt 
először a’ tengeri ministert csépelte le a’ hatalmas ellenfél; utóbb 
a’ hadministert. Montezuma a’ külügyi m inister sokáig kiállá az 
ostrom ot, mint állhatatos derék férfin. Azonban épen az ő köre a’ 
legkevésbé fontos jelenleg Braziliára nézve, minélfogvást a’ többi 
minister bukta őt is magával rántá. Látván tehát a’ kormány zó, hogy 
kénytelen az előtte gyűlöletes ellenszegültekhől alakitni m e s te r 
sége t: egyszersmind hirdetést bocsáta közre, mellyben leköszöné
sét kemény szavakban nyilatkoztatja. (Ezt közlők már olvasóinkkal)
Az uj ministerség következő tagokbuláll: Miguel ( almon du Pin 
e Almeida pénzügyi, Bernardo Pereira de Vasconcelös igazsági ’s 
ideiglen b elügy i, Joaquim Jósé Itodriques Torres tengeri; Antonio 
Peregrino Maciéi Monteiro külügyi; Sebastiao do Bego Barros ha
di minister. Az uj ministerek figyelmét különösen Bio Grande álla
podja vonta m agára, ’s tagadhatlan, hogy itt tétettek némi hathatós 
lépések. Igen rósz lábon állott az említett tartomány állapotja. Az 
előbbi m inisterség 4 0  em ber álul akart segitni a’ dolgon, m ert csak 
annyi küldetett a’ veszély szélire ju to tt tartomány ótalmára. Az uj 
ministereknek sükerült négyezer nemzeti őrkatonát kaphatni a’ gyű
lésiül olly határozattal, hogy azon katonák osztassanak fel a’ tarlo- 
inányokbeli várakba, ’s viszont a’ várőrség szabad rendelkezésűül 
függjön a’ kormánynak. Csak Így vala lehetséges már három hétre 
az uj kabinet alakulta után G00 em ber fölött tarthatni szemlét a’ 
császárnak, kik tüslint hajón elszállittattak. Mondják, a’ tartomá- 
nyokbul küldendő fegyverviselők által mindössze 1 őOf'ra menend
a’ katonák száma , kiknek bizonyos Eliziaro deltiranda e Brito,__ki
soha sem volt ellenség előtt — fog lenni vezérük. Milly sükerrel té
tetik e ’ szigorúbb lépés, a’ következés mutatja meg.

B o s t o n b a n  oct. SOikán nevezetes ünnep tartatott. A’ ró- 
ka-és zsákindiánok ugyanis, kik bizonyos, az egyesült éjszakam e
rikai statusokkal kötendő egyezés végett Washingtonba mentek , ’s 
jelenleg több egyesületi tartományt m eglátogatnak, a’ városháznál 
az igazgatótul ünnepélyesen fogadtattak. Az igazgató következő be
széddel fogadá az indiánokat: „Fejei ’s harczosi az egyesült róka-és

Szerkeszti H e l r n e c x  y.
A’ hármas karácsom* ünnep

zsák-indiánoknak ! Isten hozott benneteket városházunkba. Messzi- 
rül jö tte ’ek meglátogatni fehér rokonitokat. Örülünk, hogy nektek 
kezünket nyújthatjuk. Hallottunk sokat rólatok, ’s a' ti nagy em be
reitek ’s főnökitek neveit emlegeték utazóink, örvendünk, hogy most 
szem einkkel láthatunk. Minket M assaehusseteknek hínak. Ez azon 
vörös emberek igazi neve, kik valaha itt éltek. E’ helyen égett hajdan 
az összesereglett vörös emberek tüze. Midőn eleink álljöttek a’ 
nagy vizen , csak V is számunk valának. A ’ szikiárui nézte őket a’ 
vörös em b er’s vízbe is fubszthatta volna; de kezét nyujtá nekik. Is
ten hozott benneteket. Éhesek voltak eleink, ’s a’ vörös em ber ga
bonát és vadat nyújtott nekik;  elcsigázta őket a’ hideg, ’s a’ vörös 
em ber kiterítő köpönyegét ’s melengető azokat. Most n gyök és ha
talmasok vagyunk mi, de a’ vörös embernek elődink iránti jó szivét 
nem feledjük el. Rokonink ! A’ mi arczink fehérek, a’ tiéitek vö
rösek ; de sziveink m egegyeznek. Ama’ nagy lélek különböző szint 
adott gyerm ekeinek , de egyformán szere i őket. Ti Missisippi és 
Missouri között laktok : hatalmas folyamok azok, nagy ágaik van
nak , mellyek közzül egyik k e le tre , másik nyugotra messze terjed 
•el, de egy folyamot alkotva egyesülten mennek a’ tengerbe. Mi 
keleten, ti távol nyugoton laktok; de egy csal dot teszünk, melly- 
nek sok ágai vannak,feje azonban egy. M időn e ’ terem be léptetek, meg
állottátok szemlélvén nagy atyánk Washington szobrát. Ez csak hideg 
kő ’s nem^zólbat hozzátok; de a’ mi nagy atyánk Washington sze
dette vörös gyerm ekeit, ’s parancsolta nekünk is, hogy szeressük 
őket. Meghalt ő ,  de sz vai mélyen benyomatvák sziveinkbe, mint 
az erős bivaly lábnyoma az agyagba. Rokonom ! (ekkor Keokuck fó- 
nökhez fordult a’ szónok), látom oldalad mellett kis fiadat; tartsa 
m eg  ama’ nagy lélek gyerm eked é 'té t; nőjön az fel oldaladnál mint 
a’ gyenge rizs a’hatalmas cser törzsökinél. Tenyészszetek sokáig e- 
gyütt; ’s ha majd kidül a’ hatalmas cser, pótolja helyét a’ fiatal fa, 
’s terjeszsze ágait a’ nép fölött-“ Miután e’ beszéd áltfordittatott ’s 
az indiánoktul örömmel fogadtaték , Keokuck következő szavakban 
m  ilatkozék: „Örülök, hogy a’ status nagy főnökének, ’s egyéb őt kör
nyező főemb' reknek Kezemet nyújthatom. Helyes m egjegyzés, 
hogy mind kettőnket a’ nagy lélek alkotott, ámbár a’ ti bői ötök fe
hér, enyim vörös. Egyenlőkké tette sziveinket. A’ különbség csak 
az, hogy más nyelven beszélünk. De adott kezeket, hogy nyújthassuk 
egym ásnak, szemeket hogy láthassuk egymást. Rokonim ! örven- 
dek, hogy kimúlásom előtt mondhatom : voltam, a’ házban, hol atyá
ink atyáitokkal beszéltek , mint mi most. Reményiem a’ nagy lélek 
sokáig fentartandja a’ fehér és vörös em ber közti barátságot.“ Miu
tán még két fő indián tartott beszédet, megajándékozá mindenik har- 
ezost egy karddal, egy pár pisztollyal, egy köpönyeggel, az asz- 
szonyokat pedig shaw lokkal’sdisz-szerekkel az igazgató; Keokuck fi- 
jának egy szép kispuskát nyújtott azon nyilatkoztalottreménnyel, hogy 
rövid idő alatt bivalyt lövend azzal. Miután megmutaták magukat az 
indiánok az összegyűlt sokaságnak, m egvendégeltettek a’ város
házban.—  A’ közlekedés gyorsaságátaz éjszakam erikaistatusokban 
.megítélhetni al’ nagy terjedelm ű vasutakból, mellyek m ár két ezer 
angol mérföldnyit tesznek. Oka e ’ nagy haladásnak az élőfák böségi- 
b e n ’s m essze n uló síkságokban s gyökerezik. Sok van azon vasutak 
k ö z ö tt, m elly egy angol mérföldnyi távo's ígra nem került többe 
5 ezer dollárnál; a’ legjobb, legniesterségesb ’s angol vasból ké
szült ut <Í0 ezer dollárba is került egy angol mérföldnyire. mi csak 
hetedrésze annak, mit a’ I iverpooltol M anchesterig nyúló vasú
ié rt keile arányi« g  fizetni. Az erőmüvek mind amerikai készületüek; 
■’s az ottani művészek különös ügyességüek.

\  É M E T 0  K S Z Á G.
Nürnbergi hírek szerint több innsbrucki és tyroli lakos gyűlt 

minap össze azon fontos ké dés tudományos megvizsgáltatása végett: 
összekapcsolhatni é az Inn és Ftsch folyamokat va ut á l.a l’s ha e ’vizs
gálat nem tagadólag ütend k i, társaság fog alakittatni a’ velencze- 
inajl.ndi vasútnak T rirn 'en , Botzenen és Innsbruckon keresztül 
egész a’ bajor határszélig vitele végett.

E L E G Y  H l It.
Szent - P éP rvárí legújabb tudósitások igen kedvező színben 

tüntetik elő az orosz kormány hathatós gondosko ás t a' roppant 
orosz birodalom polgárlakásában. Statistikai adatok tanúsítják az e r
kölcsi vadságnak ezé1 zeni oktatás és intézetek általi szel'dülését. A’ 
kereskedés is mind virágzóbbá leszen. Azon hat nagy és kényelm es 
országul, mellyek a’ legjelesb irányzatokban fogjak keresztül szel
ni a’ b rodalmat, munkába vétettek , ’s rövid idő alatt el is készíttetnek, 
mind a’ kül mind a’ bel kereskedést, ’s ez által az ipar minden á- 
gait nagy mer ékben előmozditand >k. —  Newyorki hírlapok szerint 
az újonnan választott képviselő házban 100 whig (tulajdonképen 
bankintézethez ragaszkodó) ’s csak 2 8  demokrata tag van, ellenben 
az előbbi képviselő házban a’ dmnokratiai \ag y  kormány ne Betti 
párt 34 , az ellenszegült ped g szinte 34  tagból állott. Az annyira meg- 
szaporult whig pártnak törekvése legyőzni a’ kormányt» ’s az elnö
köt, ki, mint tudjuk, minden bankintézetnek esküit ellensége, kénysze- 
ritni, hogy vagy mondjon le hívatalárul, vagy pedigrendszerét változ
tassa meg.
víi.A B O N A  A U : dec. 22<lik Tiszta Imxa 70 — 80 — 53 i f 3- Kétszeres 4S —

45 1A3 — 4* 2/ 3-  Hozs 36 — 33 i f 3 — 80- Árpa 28 2 /S  — 28 2 / 8  —
22- Kait 20 — Itt 1 /3  — 18 2 3- Kukoricza 84 2/3 — 32- — 30-

I ' É N Z K  E L E T :  H ees, der. 20;,n 5 pCtes stat- köt- 105 5 ^ 8 ; 3 pCtes 78
1 3 /1 6  5 kincstári 3 l /2  pCtes köt. SS 1' 25 lS20'ki 100 frtos kölcsön 250 5 
J 821 ik i 100 fitos kölcsön 145 5 1834iki öOOfi’tos kölcsön 801 l / 4  5 bécsi 2 i f i  
pCles bankóköt. 86 2 1 /3 2 .

—  Nyomtatja B e i m e t .
miatt jövő szerdai lapunk elmarad.
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F O G L A L A T :  Magyar- cs Ei'délyország (Naposa Elek eskiitéle Mécsben; a’ kassai sz. Orsolya szüzeinek nuncpe; n. szebeni orsz. ülések; az ágos. 
vallás» gyülekezet ozáfolata a’ Hírnök ellen; Barra Gábor f ;  pesti rablócsín; különféle: Váczon az utczakol.bilást megszüntetik, a’ zágrábi irgalmas 
szerzet immkálaU, ’« a» t.; agarászat űg) ében; kam. tud.; ’s a’ t.) Ausztria (Zófia ő cs. tl.sége betegsége.) Portugália (az ország bclviszonyai ’s nép claljn- 
sulta; ’s a’ t.) Spanyolország (zajos jelenetek a’ cortesben; a’ válasziratot legnagyobb ingerültséggel vitatják; Olozaga dühös szónoklata; lnnék a’ hannme- 
zörül’; ’s a’ t.) Anglia (Bulwer >sj O’Connell beszédei Burdett ’s s’ tory aláírat ellen; a’ háztartási költségjegyzék további vitatása; Brougham ’s Melbourne ösz- 
szezördülnek; politikai gyűlések; ’s a’ t. Francziaország (elfogatások uj merény miatt a’ király élete ellen; a’ kamrák megnyitva ’s az akkor mondott kir. trón
beszéd ’s a’ t.) Németország. Belgium. Görögország. Elegyhir. Gabonaár. Pénzkelct. DunavizáJás.

M A G Y A R  é s E R D É L Y O R S Z Á G .
F. hó 21 kén Nopcsa Elek újonnan kinevezett kir. erdélyi 

udv. kanczellár letevén esküjét <3 es. ’s ap. kir. felsége kezeibe 
Bécsben, Uolloredo-Mannsfeld lig cs. kir. elsó főudvarmester által 
szokott ünnepéllyel a* érd. kir. udv. kanczelláriában valamennyi tiszt
viselőnek mint elöljáró bemutattatek.

Sz. Orsolya k a s s a i  szüzei is megünneplék nov. 26kán szer
ző tj ők alapittatása 3dik századát kitűnő fénnyel. Fenesi György egy
kori egri püspök telepité ide az első szüzeket a’ pozsonyi zárdábul 
1667ben  , ’s Eleonora Auguszta fejdelmasszony kegyessége épité a’ 
házat és zárdát is a’ nőnembeli magzatok neveltetésire, ózó ta 22- 
ezernél több lyány a’ városbul ’s környékből részesült itt nevelés
ben. Boldog, kinek nemes tettei illy későn is áldást árasztnak az 
em beriségre!

C z á f o l a t :  A’ „Hírnök“ I l i k  számában, f. é. aug. 8ikán 
fonákul közlőit h ír ta ’ Dunán inneni evang. gyülekezet Pozsonyban 
jul. 2őikén tartolt kerületi egyházi gyűlésének némelly határzatiról, 
lényegesen e’ szerint kérjük igazittatni; hogy az ott szóba hozott 
„gyülekezetek rendezése,“ vagy, mint a’ Hírnök mondja, „Consis- 
torium oké,“ köz gyülekezeti határzat következtében a’ négy supe
r in te n d e n t  mult évi sept. I sején tartott gyűléséből, melly a’ gyü
lekezetek czélszerübb rendezéséi, valamint szinte a’ consistoriumo- 
kéi is tervalakban véleményadásul az illető négy superinlendentiá- 
hoz utasitá, csupán a’ f. é. sept. Bikán tartott köz egyházi gyüle
kezethez benyujtatni rendelt véleményadásra értendő az érintett su
p e r in te n d e n t részéről. E ’ szerint tehát az akkori elnök ur közlött 
határzatát, ’s a’ fő felügyelő úgynevezett rendelését, melly csupán 
közönséges egybehívó levél az évenkinti közgyülekezetre, egyedül 
a’ fönebbi nyilatkozathoz szükség alkalmaztatni, ’s a’ szerint érte
ni. F. évi sept. 3án ’s köv. napjain a’ magyarországi négy ágostai 
superintendentiának Pesten  tartott gyülekezeti ülésebül. —  Ofn. Zeit.

IV. S z e b e n :  D e c .  15iki ülésben, a z  o rszág-g -yü lési ta n á c sk o 
zás siettetése végett rendszeres küldöttség bizatoit meg a’ 2dik kir. 
elóterjesztvény következtében leküldött ’s m ár régen  felolvastatott 
I811ki törvényezikkek előleges megfontolására. Melly is m ég azon 
ülésben neveztetvén ki, következő személyekből áll,  u. in. a’ főtisz
tek közül: gr. Nemes János ’s gr. Bethlen Pál; a’ kir. hivatalosak kö
z ü l: Horváth István’s b. Kemény Domokos; megyei követek közül: 
Torm a Jó zse f’s Zeyk Dániel, székely székek követei közül: BialisFe- 
rencz ’s Gálfalvi Im re : szász székek követei közül: Regius János 's 
Köhler Fridrík; városi követek közül: Gyergyai F e re n cz ’s Lupán 
István uu. A’közelebbi országos ülésre a’sérelmeket rendbeszedő biz
tosság munkálata fölvételét tüzek ki.

K o l o z s v á r o t t  Bánatos részvétet támasztaB a r r a  G á b o r  
nak dec. 17kén, sorvasztó tüdővész következtéből élte 36ik évében 
történt halála. Miután az elhunyt a’ természettől nyert szép művé
szeti ajándékit Német - Franczia- ’s Ángolországi utazásiban nyert 
tapasztalással gazdagitá, hazájába visszatérve, uj életet önte az ed
dig Erdélyben parlagul hevert szép m űvészet m ezejére. Visszáte- 
kintvén az ó rövid munkássági pályájára (a’ közelebb lefolyt hat évre) 
valamint egy felől örömmel szemlélhetni azok alatt a’ jó izletü szép 
nyomtatás előhaladását, ’s a’ kőremetszés és nyomásnak Erdélyben 
általa lett első m egkezdetésit, ’s ezek által a’ sok szép nyomtatású 
hasznos könyvek, ’s hazafiak kőre nyomott képei közte bocsáttatását, 
úgy másfelől minden előhaladás baráti fájlalják e’közjóra született fér
fiú munkás élte véletlen elhunytat. A’ néhai nem régen felállított pa
piros- és szép műkereskedéssel is új életet önte az eddig itt honi- 
lag kevéssé ismért áruk körébe ’s jó ízletével a’ szép müvek köz te r
jedelm ét hatósan elősegíté. Nem csuda, ha eltakarittalásán minden ran
gú ’s vallásu részvevő közönség ez alkalommal is a’ közvélemény é r
demjutalmazó ítéletét jelenté ki. Béke hamvainak.

K ü lő  n fé  le  : Buzdulva hazánk több városa jeles példájától, 
Vácz is uj ösvényt nyila meg a’ szegénység enyhitésire , egyszers
mind járáskelés kellemetlenségéül fölszabadítván a’ hálálkodó bóko
lást nem szeretőket. Közakarattal renddé  ugyanis azem 'itett ns vá- 
ra s ,  hogy mindjárt a’most beköszöntő t újévkor 30  valló krajczárral,
’s azon túl tetszés szerint, kiki fölmenthesse magát az annyira ízet
len uj évi hálálkodásoklul. Az adakozók nevei nyomtatásban fog. 
nak megjelenni, a’ begyülendó pénzmennyiség pedig a’ bolranykoz- 
tató utczakoldulás m egszüntetésire fordittatni. —  Dec. közepén 
Kulpa folyamon B re s t ’s Goricza közt másfélórányira Petrinia fölött 
egy 750  zsák búzával terhelt hajó elsülyedt. —  A’ zágrábi irgal
mas barátok hasznos szerzete a’ múlt katonai évben (lbB fiiki nov. 
Íjé tü l 18B7iki oct. utoljáig) 7 2 5  beteget ápolt minden vallás- kü
lönbség nélkül; jelesül 5 2 4  fé rfit’s 201  ném bert; 6 7 9  katholi- 
k u s t ; 18  görögöt; 2 3  protestánst; ’s 6 zsidót. Ezek közül csak 
9 0  halt meg , kik közé még 16  félholtan ápolásra hozott is szá
mítandó. —

P e s t  városa közönsége fiigyeimét ’s részvétét múlt napok
ban. egy szomorú ’s vakmerő ese t foglalatoskodtatá. Folyó dec 13.

ugyanisesti 6 órakor egv posztókereskedő váczi utcz: i boltjában maga 
is jelen lévén parancsolta inasának 17 ls évű Főnöd Lajosnak, (ki Fonod Já
nos nesznoelyi prédikátor fia) hogy a’ boltajtókat bezárván, a’ kul
csokat köpönyegjével együtt vigye haza. Az említett inas a’ behajtó
kat bezárván, a’ kulcsokkal’s köpönyeggel haza felé indult ’s útjában 
egy gyógyszertárba , a’ legény szám ára, annak m eghagyta szerint 
theért ’s ezen kívül csizmaziájához a’ maga csizmáiért betért, ’s e- 
zeket is magához vevén, midőn egy setét szűk utczán mint legrövi
debb szokott útján semmitől nem tartva halad, szállásától majd csak 
30 v. 40 lépésnyire valamelly, hihetőleg már akkor utána ott leskedó 
egy vagy több gonosztévő kövekkel fejét beszaggata, mi miatt az 
inas ájulva földre rogyott. A’ gonosztevő a’ kulcsokat ’s köpönyeget 
magához vevén azonnal a’ bolthoz siete. Azonban a’ bolt szomszédja, 
6 , órakor kifüggesztett üveges mutató - szekrényét, mint ő is már 
haza készülő,be akarván vinni,látja hogya’szomszéd bolt lakatit valamelly 
málhász v. teherhordó (Träger) nyilogatja, egy másik em ber pedig kö
pönyegben nem messzi áll hozzá,rákiált: mit akarsz? a’bollnyitó: ez az Ur, 
mutatván a’ köpönyeges emberre,-parancsolta úgymond, hogy, mivel ke
zei fáznak, nyissam m ega’ lakatokat. E’ szavakra a’ köpönyeges em ber 
dühösen a’ boltnyitóhoz ugorván a’ kulcsokat kezéből kiragadva, fu
tásnak’ eredt. A’ városi elöljáróság a’ gonosztevők kinyomoztalásuk- 
ban foglalatos. Mi a’ szegény földre sújtott inast illeti: az, elájulva 
vérében élet halál közt fetrenge az ulcza közepén honnan a’ sz. Rókhuszi 
polgár- kórházba kivitetvén,ott vérbeázott ruháji helyett tisztába öltöztet
ték ő ’s tüstint gondos ápolás ’s gyógyítás alá vevék Két első nap 
inkább holteleven volt, 3. napon megszólalt, 4dik napon azaz dec. 17. 
nyelve nagy fájdalmáról panaszkodik ’s annak következtében telt vizs
gálatkor észre lehete venni: hogy, szegény! kínjában nyelvét össze
rág ta , ’s három felső foga is elől ki van törve.

A’ dec. társasági agarászat az arra rendelt napokban a’ legszebb 
móddal ment végbe. Az idő különös kedvezése mellett valódi élveze
te t nyújtott az a’ férfias szenvedéllyel m egjelenőknek, ’s bár- ha a ’ 
részvényesek számához képest nem igen sokan, de minden esetre 
ezen egyesületnek lelkesb baráti ’s úgy szólván alapílóji egy kettőt 
kivéve mindnyájan részesültek ezen igazán nemzeti mulatságban, ’s 
újra rem ényt nyujtának annak további fenm aradhatására, annyival in
kább, mivel tanácskozásaikban, több a’ társaságot közelebbről illető tárgy
ra nézve, mindenkor a’ m ár több ízben kifejtett nemesb ezéltszem  
előtt tartva , határozások tétettek, ’s egyszersmind többen, kik eddig 
nem  voltak, részvényesekül fölvétettek. Tapasztalván továbbá a’ tár
saság az oct. társ. agarászatnek, gazdasági tekintetnél fogva, __ a’
dec. és januáriusinak pedig kivált a’ távol vidékiekre nézve az alkalmat
lan idő léte m iatt, többszöri nem sikerű lését, jónak látta csupán két 
társ. agarászatol megállapítani; a’ nov. pesíi vásár-utáni hétfőit t. i. 
és a’ februáriusit, olly különbséggel, hogy ezután mind egyik három 
nap tartand. Hogy pedig érdekét ezen társ. agarászatnak annál inkább 
nevelje, ’s ez állal az egyesület terjedését, minél számosb tag m eg
jelenésénél fogva eszközölje, szóval, a’ kitűzött czélhoz minél in
kább közelítsen az egyesü le t, több más beküldött díjon kívül, a’ köz 
pénztárból, a’ legjobb agárra egy ízletes ezüst serleget (billikomot) 
készíttetni rendelt; melly el is készülvén a’ jövő februariusitárs. aga- 
rászaton más díjakkal együtt kitétetik elnyerhetésül. Minthogy azon- 
bankosak részvényes t«g futtathatja agarát, s így csak azé nyerhet dí
jakat, ezennel tisztelettel felszólíttatnak mind azok, kik ezen társ. 
agará^zatban mint tagok részt venni kívánnak, szíveskednének a’ leg 
közelebbi már részvényes tagnak a’ 10 p. f. részvényt nevök felí
rása mellett lefizetni, ’s egyszersmind a’ febr. 14. 15.’s lö á n  J. Ko- 
cséri pusztán tartandó társ. agarászaton megjelenni.

A’ m. kir. udv. kamra Tarnay Lászlót a’ n. kikindai kamrai 
biztossághoz tollvivővé , ’s Jaeger József ó/.ólyomi kasznárt ugyan
ott ideigl. tiszltartóvá alkalmazá.

A U S Z T R I A .
0  cs. fhsége Zófia, Ferencz Károly cs. fhg föns. neje f.

h. 18án este erős lázborzongást kapván,  arezán orbáncz mutatko- 
zék, mi a’ lázzal együtt dec. 20ig folyvást növekvék. Dec. 2 liki or
vosi hirdetmény szerint ő es. fhgségét. 2 0 kán ismét erős láz lálo- 
gatá m e g , ’s az orbáncz kifejtése még folyton növekedék ; az éjt 
azonban nyugalmasbul tö lté , ’s állapotjnt általányosan valamivel javuk
nak mondhatni.

További orvosi hirlem ények szerint dec. 2  I ikén az orbáncz 
kifejlése ő cs. fhgségének egész fejét elfoglalá, folyvásti mérsékelt 
láz-borzongás k ö z t, mi este erősbült ’s késő éjig ta r to tt , midőn 
aztán néhány órányi erősítő álom következék be. Heggel kevés vál 
tozást lehete látni a’ föns. betegen. 22ikén az orbáncz még inkább 
k iterjed t’s a’ láz is növekvék; 23ikan ’s 2 4 ikén pedig jóltevő tar
tós iz*anat következtében valamint a’ láz úgy az orbáncz is szemláto
mást gyöngült ’s tűnedezni kezde , mi jó  fordulatot reményltet 

P O R T U G Á L !  A.
Lissaboni levelezőnk Poitugália belviszonyirul ezt írja : Az, 

mit tulajdonképen népnek szoktak nevezni Portugáliában, már puszta 
üres szóvá fajult ’s viszháng nélküli szójátékká; a’ poríugál nép, mos
tani helyzetében csupán lélektelen test, melly nem cselekszik, nem 
gondol; nem rem ényi, nem óhajt ’s nem bízik; szóval olly fabáb,
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mellyel ide ’» oda tolhatni, anélkül hogy érzékenysége legkisebb 

íz, mutatná Ebhöa is hasonlíthatni az t, melly a legkisebb ke- 
j e , v 8ZÓra lába közé szorítja farkát ’s fülbillentve hallgat ura paran- 
m : y Ez áuitás I 8 “á0  óla igen sokszor bebizonyult már. Térjünk 
vissza azon időszakra, mellyben a legelső lökést kapa Portugállá, 
i ‘ a’ királyság, ’s látni fogjuk , hggy azon tettekben a’ néptömeg 
teljességgel nem részesült; az 1 830iki alkotmányt csupán néhány föl- 
lenffősdi létesité katonaság segélyivei, melly minden áron szabadulni a- 
kart az an ̂ o löktük IHá.iban a’ katonák erejével, halomra dönték az al
kotmányt! ’s a’ nép éljent harsoga, mint akkor tévé, midőn azt egy év e- 
lőtt létesiték. 1826ban d. Pedro chartája jelent meg, ’s a’ nép békén el- 
fo^adáazt’s 1828ban ismét azzal ismegelégüll, midőn Migueluj rend
szert alapíta. Öt év múlva visszatért Pedro, a’ chartát helyre állító’s a’

__ bókolt előtte, 1836ban pedig annak megsemmittetésit tű-
r é el ’8  igy történt a’ múlt novemberi éretlen lázadással is; a’ nép 
nem ellenzé azt ,  hanem ma az alkotmány, ’s holnap a’ charta 
mellett esküvék, mikép azt néhány kóbor katona vagy hatalomgya
korló parancsolni épen jónak Ítélte. Ha a’ portugál nem zet bármelly 
színű akaratot nyilványit ez alkalomkor, bizonyosan azonnal megszü- 
nik vaia az országos Ínség; de igy naponkint nyomasztóbb állapot
ba sülyed a’ haza , mivel a’ királynénak nem lehet bizalma szenve
dő szellemű népéhez, ’s ez viszont valnnint egészen lelketlen, úgy 
a’ viszonyos bizalmat sem isméri. Ezeket elmondván be kell zárnom
iratomat, m ert valamint fővárosunkban, úgy a’ tartományokban is
oily tökéletes hirmeddőség uralkodik, hogy legjobb akarattal is ba
josan lehetne valamit kiszem elni, mi csak legalább valamennyire 
képes volna figyelmet gerjeszteni. —  Szegény gyám dtalan uj mi- 
nisterink mindenkép törekszenek az általányos pénzapályon segítői, 
de erőködésiket még mindeddig semmi süker nem jutalmazá. Ez 
ínség annyira növekvők már , hogy Bemechido csapatinak fékezési
re sem tudnak költséget főlhajhászni.

s  P A X * o  ii 0  H S Z A G.
M adrid, dec. Gikán: E ’ szép szavak: B éke, rend , egyes- 

ség! olly hamar elhangzának, mikép föladatul a’ cortes elé terjesz
tettek. A’ tusa dühösben megújult mint valaha, ’s alig hívők, hogy 
a’ válaszfölirat 3ik czikkének elfogadásával a’ franeziákkali együtt- 
munkálat csiklandós kérdését határzottan eldöntők, ’s a’ 6ik czikk- 
nél (a’ béke gyors helyreállítása iránt) , Sancho követ ismét előke- 
rité azt állítván, miszerint Martinez de la Hosa Calatrava minister- 
ségit terhelé az ország mostani siralmas állapotával, mivel akkor 
a’ már határszélen álló 10 ezer francziát a’ la granjai történetek 
következtében visszavonó a’ tuilleriák kormánya. Ezt czáflólag igy 
szóla Sancho: „Becsületem re esküszöm , miszerint Alava tábornok 
egy sürgönyét látám , mellyben je len ti, hogy aug. i á é n  (1 8 3 6 ) 
Ausztria, Poroszország ’s Russzia követei, megjelenvén a’ fran- 
cziák királyánál, ellenzék a’ szándéklott katonaság - szállítást a’ spa
nyol királyné gyámolitására, mivel illető fejdelmeik ehez soha nem 
adhatnák egyezésüket. Még azon este parancsot kapott a’ franczia 
ministerelnök azon hadsereg tüsténti eloszlatására. E z , m eggya- 
láztatva látván magát Spanyolország előtt, azonnal elbocsáttatá- 
sát sürgető, melly léptét ismétlő, midőn 1 3kán az eloszlató parancs 
csakugyan kiadaték. 17kén végre összeállón az uj m inisterség, ’s 
az nap este érkezők Parisba a’ la granjai töténetek híre. Ebbül te 
hát kiviláglik , miszerint a’ föloszlató parancs a’ la granjai zendü- 
let tudása előtt indult ki P arisb ó l, ’s hogy azt csupán a’ három éj
szaki hatalmasságnak kell tulaj doni tni.“ —  Alava tábornok sürgö
nyének valódiságát nem szándékunk ugyan nyíltan kétségbe vonni, 
de azon körülmény mégis minden esetre igen föltűnő, hogy Mó
lé gr. világosan jelenté a’ kamrában, miszerint az érintett seregföl- 
oszlatás épen nem idegen ellenmondás következtében történt. Z á
radékul Sancho az együttmwnkálat m ellett nyilatkozók , hogy vég
re béke mai ászt ja gyógyilhassa meg a’ haza mély sebeit. „Nincs 
falu, mondá, nincs ház, mellynek lakosi egymás ellen nem dühöng- 
tenek; négy év ó a mindenki tő rt tart kezeiben.“ —- Barrio Ayuso, 
Isturiz alatt jogminister, erre azt válaszoló, hogy aug. le ik é n  a’ma
iagai gyilkolásokat’s alkotmány - kikiáltást mór óltalányosan tudók 
a’ tartományokban. —  Valóban kár ,  hogy itt vége nem szakadt a’ 
vitatásnak. Martinez de la Rosa ugyanis fölkelvén, ismét a’ la gran
jai történeteket okozó ’s erősen állilá, hogy csupán azok következ
tében oszlott el a’ franczia segédsereg és szűnt meg azon kormány 
együttmunkálati szándéka., Most, mondá végzetül, itt a’pillanat, m elly
ben szükség , hogy Spanyolország követelje jogait, m ost, midőn a’ 
kormány a’ nemzet akaratját, hadsereg engedelmességit ’s győze
lem repkényit nyújthatja kezességül.“ —  Most Olozaga állott föl, 
’s félre tevén a’ józan mérséklet álarczát, dühös szónoklatban műi
den epéjét kiömleszié, mit az erényes férfi elfogultlan önvédelme 
támasztabenne. A’ hosszú beszéd kurta tartalma abból állott, hogy 
mind azon Ínséget, mi a’ nem zetet nyom ja, csupán Martinez de 
la Rosa okozá. Tudatlanság, rósz akarat, kegyetlenség , legcseké
lyebb jelentésű volt azon számos ocsmányságbul, miket ráruházni 
nem átallott az ádózkodó szónok. Az ártatlan, gyámoltalan oltár 
előtt meggyilkolt Isten szolgáinak árnyékit idézé m egjelenésre, mint 
áldozatit a’ legerényesb mimister politikájának, azon férfi, kit leg
inkább borzaszlhatna megjelenésük. Kit terhel az ontott vér? KitDona- 
d ieu’s í)uesada halála? Azokat, kikparancsolák a’ vérontást, midőn a’ 
nemzet kivónatit erőszakosan elnyomni törekvőnek.“ (Iszonyú tet
szés a’ karzatokon összetolult nép közt.) Hevülve állott föl ezután 
Mon és szava egész óriási erejével dörgé : ,,A’ biztosság iszonyú 
helyzetben van ; békeszerzés volt czélja a’ vólaszfölirattal, ’s most

a’ legártatlanabb szót is m egm érgezik; békéről sióinak ’s háborgás 
szövétnekét lobogtatják. (Rendkívüli tetszés a’ teremben ’s szószé
ken.) Képviselőji nemzetünknek ! ez e’ rendeltetésiek ?“ — A ’ kö
vetek nagyobb része fölugrott helyérü l’s egyhangúlag kiáltá: „Nem, 
nem : békeszerzés czélunk.“ Hasonló zaj támadt a’ magaslatokon, 
az ellenpárt pedig dühösen ordíta; „R endre!“ ’s majd durva küle- 
kedéssé vált a’ békés tanácskozás. Végre leirhatlan zajgás közt, az 
elnök eloszlató a’ gyűlést.

Újabb madridi levelek szerint dec. 7rül, a’kamrai biztosság
ban még folyvást igen élénkül vitatják a’ válaszfölirat egyes czikkeit. 
Szem élyességek napirenden látszanak lenni, ’s M artinez de la Rosa 
sem igen szólhat kiméletrül. E ’ körülmény igen meghiúsítja azon 
szép rem ényeket, mik tóplalatára mindenki jogosítva vélő m agát, 
midőn olly m érsékelt elvű férfiaktul látó elfoglaltalni a’ követkam
rai ülések nagyobb részét. A’ minislerváltozósi hirek naponkint in
kább látszanak hitelre kapni, ’s a’ színtelen gyáva ministerség maga 
is minden perczben várja megbukását. P e re z , a’ belminister, mar 
nem is mutatkozik az ülésekben, a’ hadminister , Ramonet, pedig 
elbocsáttatását sürgeti , mivel a’ tábornokok már nem is he der tue k. 
a’ központi kormány parancsira, hadmunkálalokhoz nyúlást pedig a’ 
tökéletes pénzhiány lehellenné teszi. Hir szerint Cordova ’s Toreno 
m egérkezte után azonnal uj m inisterség alakulatul. A’ madridi uj vá
lasztások dec. 8ikán fogtak megkezdetni. Altalányos hiedelem , mi
szerint a’ választások többnyire mérsékpárliakra fognak esni, bizony it- 
ják ezt a’ válosztások Cadixban, hol Is tu riz , Galiano, Narvaez kö
vetek, R ivas, M artinez de la Rosa, M iraflores, Sau Lorenzo pe
dig tanácsosak lettek. A’ valenciai, barcelonai ’s murciai követek 
nagy karaván kíséretében dec. 6ikán végre szerencsésen Madridba 
érkeztek. A’ számos guerilla csapat dulakodási miatt minden utazó 
érkeztet Andalusiábul diadalnak kénytelenek lek itteni a' fúvó as la 
kosi. —  Narvaez tábornokot hatalmas tartalék sereg - fölállításra bí
zó m eg a’ kormány.

Harczmezőrül érkezett hir sze rin t, Espartero dec. 4ikéu 
elhagyván Pam plonát, Ebro folyam felé nyomult , Ülibarri táborno
kot Pamplonában marasztalva. Lee. 1 Óikén Vitorlába hirlékérkezen- 
dőnek Esparterot, honnan annak következtében valamennyi a’ múlt  
augusztusi véres jeleneiben munkásán részesült személy m egszö
kött. Espartero e ’ mozdulalival, mint Iá.szik , azt akarja eszközle
ni, hogy a’ lázadóknak hírleit Vladridra rohanás szándéklatá, közelrül 
őrszemmel tarthassa. Más levelek szerint azonban az egész hadfor
dulat czélja csak élelem- ’s hadiszerrel ellátni Campion d.

Dec. 7ikén San Sebastianban az angol segédcsapat csak
ugyan végkép szétoszlott, ’s most minden segítség nőit ül legna
gyobb ínséggel küzd. —  A’ trónkövetelő magához hivató Gomezt 
’s hír szerint parancsnoksággal szándéka őt fölruházni.— E sparte - 
ro dec. Ilikén Logronnoba érkezék.

A N G L I A .
Az előbbi számunkban em lített föltűnő alsóházi jelenet ’s 0 ’ 

Brien indítványának elfogadtatása u tán , mit a’ szabadelmü lapok fé
nyes diadalnak tekintnek a’ ministerség ré sz ire , fölkelvén Russell 
J . 1. nyilatkoztató, miszerint szándéka karácsontul febr. l je ig  e l
halasztását indítványozni a’ háznak, ’s aztán febr. 6án bevett szo 
kás szerint megkezdetni az edd g összegyűlendő választás elleni 
kérelm eket, mivel az eddig benyújtott illyes kérelm ek (*T8 lory, ’s 
3 5  a’ ministeri részrül) sem számukra sem tartalmukra nézve nem 
ollyanok, hogy rendtől eltérő törvényt kívánnának. (Halljuk! Hall
j uk! )  R. Peel örvende a’ minister e’ nyilatkoztának, mivel indít
vány- tételtől kimélé őt meg minden e’ részbeni változtatás szán
déka ellen. Duller mind e’ m ellett határzottan kívánta, hogy jelen
te tt eziránti indítványát benyújthassa a’ háznak, mire az *■ g\ ik legkö
zelebb napot határozók. Ezután Blewitt kelt föl ’s a’ tory aláiratot 
a’ parliam ent választások m egpörlésiro a’ ház szabaddéki sérelm é
n e k ’s mintegy fölség- hántásnak kívánta bélyegeztetn i; indítványát 
azonban támogatás- hiány miatt önkényleg visszavonó. Az e’ fölötti vi
ta , valamint az ülés kezdete, igen viharos volt, főleg miután S tan
ley 1. pótlék- nyilatkozatát 0 ’ Brien indítványa ’s Blewitt szándéka 
ellen, Russell szigorún rendre utasító. A’ házelnök többször m eg
szólalt ugyan ; de rendre kiáltozási süker nélkül hangzónak el. Dec. 
7én Evans ezredes benyújtván a’ westm insteri radical - gyűlésben 
néhány nap előtt aláirt kérőimet titkos szavazásért, választásjog-ki- 
terjesztésért, ’s parliament-kurtitásért, az elnök panaszkodék a’ múlt 
éj történetei miatt, azon m egjegyzéssel, m iszerint azokbul azt kény
telen következtetni, hogy nem birja bizalmát az egész háznak; 
egyszersmind jelentvén szigorú eltökéltét, hogy hasonló esetek m eg
újultéra ) magas hivatalát azonnal leteszi. E zt O’Brien követé szó
lásban, fölolvasván indítványát, m ire 31 szónyi többséggel hatal- 
maztaték föl dec. 6kán, B urdéttazon telté t pedig, melly szerint mint 
parliament - követ magát Spottiswoode jegyzékire fölirá, különös 
biztosság elé kívánó terjesztetni szigorú megvizsgálás végett , mit 
Ed. L. Bulvver hathatósan támogatott. Az egész vita hét óráig ta r
to t t ; ’s Bulvver ur többi közt igy szólt: „Az igen tisztes baronet 
(Burdett) alkalmasint vissza tud még 35  évnyi időre emlékezni ? 
Akkor , épen dec. Cán, kérelem  nyujtaték e’ házba egy middlesexi 
követ megválasztatása ellen. E kkor egy barortet olly törvényhatár- 
zatothoza indítványba, hogy minden, a’ parliament elé terjesztendő ké
relemnek pénzgyüjléssel előmozdítása hely telenség , ’s m egsértése 
a’ parliament szabaditékinak. ’S ugyan ki hozá ezt indítványba ? Aa 
igen tisztes éjszak - vviltsi követ —* Burdett ur. (Hangos tetszés a ’ 
ministeri padokon.) Egy férfiról hallék egykor regé ln i, ki azon föl-
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t^t alatt, hogy ismét megifjuljon, minden szem élyes azonságáról, 
em lékezetirül, régi barátiról, véleményirül ’s hajlornásiról lemonda
ni késznek nyilatkozók. Az igen tisztes baronet épen igy cselekvék 
azon kis különbséggel, hogy őnmegtagadásaért nem nyeré vissza 
ifjúságát; (Tetszés ’s kaczaj,) pedig inég politikai becsületét is föl
áldozd!“ (Halljuk!) Ezután Reel Róbertét kérdé: helyesli e hogy 
pártja egyes tagjai illyesmire vetémülnek ? Reel hallgatott, ’s mi
vel az elnök fölszólitására sem látszék senki e ’ tárgyban többé szó- 
lani akarni, már szavazáshoz akart a’ ház kezdeni, midőn Follett 
fölkelt ’s védeni törekvők Rurdett hibás tettét, leginkább azt vitatván, 
miszerint a’ ház már többször tanúja volt hasonló alánotoknak a- 
nélkül, hogy azt valaha különös sérelemnek tekintette volna. A’ kir. 
főügyvéd minden esetre törvénytelennek monda ugyan az illyes alá* 
iratot, bár m ennyiszer történt is az már m eg; de megvizsgálásául 
különös biztosság - nevezést szükségtelennek állilo'.t. Végre maga 
Rurdett szólalt m eg, ’a R ül wer szfemrehányási ellen azzal védé ma
gát, miszerint ifjúsága radical elveit meggondolatlan otrombaságnak 
tekinti, (e’ nyilatkoztára még néhány conservaliv is hatalmasul el
csóválta fejét, mert Francis ur már ötven éves volt ,  midőn foly
vást közönséges szavazati j o g ’s éves parliament mellett buzga); 
beszéde többi része pedig csupán ismételt szótorlaszbul állott ’s dur
va személyességekből O’Connell ellen, s többi közt hangos kaczaj- 
ra gerjeszte mindenkit azon állítással, hogy ő (Rurdett) O’Connell- 
nél sokkal többet tön Irlandért. O’Connell igen hathatós beszéddel 
válaszolt, mit legsükerültebbei egyikének mond a’ szabadehuü saj
tó. Záradékul még Russell szólalt meg , ’s folyvást megmaradást ja 
vasolván a’ választási kérelmek ügyében az eddigi rendszer mellett, 
szavazatra került a’ dolog, ’s O’Rrien indítványa 331  szóval ÍJál 
ellen megbukott.

Londoni lapok szerint Fr. Head helyébe Arthur ezredest 
nevezé ki Felső - Canada kormányzójául a’ korm ány, ’s Gosford is 
nem sokára lelépend alsó - canadai magas hivataláról. —• A* király
né már készül a’ koronázáshoz , ’s különös koronát csináltatott ma
gának azok mintájára, minőket Erszébet királyné arczképein láthatni. A’ 
koronaigen kicsiny leend s a’ fej hátsó részire fog illesztetni. Diszit- 
vényül körülte rózsát, bogácsot (D isztel)’s hírlevelet szándék hasz
nálni, mint jelképeit a’ három egyesült országnak, ’s ezek mellett 
cserlevelet ’s liljornot is. E ’ koronát nyilványos ünnepélyekkor is 
viselendi a’ királyné, mivel az ország koronája olly rendkívül nagy, 
hogy egészen vállaira esnék.

O’R rien indítványa dec. Tikén az alsóházban, mint már em 
lítők rendkívül íolizgatá az elm éket, ’s alkalmul szolgált többi közt 
Rurdettnek is epés kifakadásra a’ szabadelmük ’s főleg O’Connell 
ellen; beszéde velejét már fönebb közlüttük’sitt most O’Connell válo- 
sza következik, mellyel az indítvány ellen megszólalt tory tagokat 
megszabdalá. „Az essexi igen tisz te lt’s tudós követ, (Follett W.) 
mondá többi k ö z t, hatalmas pártbeszédei tartott ugyan ; de a’ fen- 
forgó kérdést távnlról sein dönté el. Ugyan iga/.lá e azon rósz szo
kást, mit a’ limericki tisztes követ (O’Rrien) gáncsolt? Épen nem. 
A ’ tudós gentlem an csupán azzal állolt elő , hogy egykor én is aláí
rást gyüjték hasonló czélra. E zt tagadnom kell, mert szándékom 
vala ugyan aláírást nyitni válosztás elleni kérelem ügyében ; de il
lőbb tervemtől elállék’s egy fillér sem gyűlt össze. Hárinint vegyék 
ia e’ nyilatkozatomat, mégis őszintén megvallom, miszerint e’ pilla
natban kisérteni szándékozom a’ parliam ents aziránt: valljon érez 
e’ elég szeretetet ’s rokonszenvet írlandhoz; hogy a’ két ország 
közti unio-föntartást kívánni lehessen! A’ limericki tisztes követ 
(O’B rien), ki ezelőtt olly igen ellenző az izgatást unio-fölbontásra, 
mint bárki más, ma önkényt legbensóbb meggyőződésből je len té , 
m iszerint illy bánásmód folytatása melleit az írlandiak nemcsak jogo- 
sitva, hanem kényszerítve leendnek azon elválást eszközleni. (Ka
czaj az ellenzési részen.) Nevessenek csak Önök ; ömlesszék elle
nünk gúnyos kaczajukat, ha tetszik, mintha csakugyan gyöngék 
volnánk saját erőnkkel kiküzdhetésire jogainknak ; d’e emlékezzenek 
csak , hét millió em ber—  (kaczaj) kaczagj.mak Önök tetszésük sze rin t: 
de m ondom , a’ történet nem ism ér példát arra, hogy hét millió em 
ber, miután a’ rajtok elkövetett méltatlanságot érzeni kezdek , ’s ' 
igazság-ismeretre ébredtek, nem tudták volna kiküzdeni jogaikat. 
(Tetszés a’ ministeri oldalon) Az exeteri tudós követ több ügyes
séggel mint nyíltsággal állitá , m iszerint ő ez aláiratot nem pártöl* 
ná , ha tudná, hogy az protestáns vállolal irlandi katholikusok ellen. 
De ugyan mi egyéb lehetne az tehát?“ itt O’Connell a’ ministeri 
oldal tetszés-kiáltási közt fölolvasá az eredeti meghívást a’ Spottis- 
woode féle a Iáiratra, mellyben nyillan megvallják a’ toryk , misze
rint azért nyitják meg az aláiratot, mivel félhető, hogy Anglia pro
testáns választóinak kivánatit ’s érzelmeit legyőzendi azon tíz vagy 
tizenkét irlandi képviselő szava, kiknek a’ parliamentben ülhetési 
joguk igen ingatag alapokon nyugszik. Ugyanezt lory lapok rövid 
kivonatival is tagadhailanul bebizonyitá O’Connell. „Igen,  szóla to 
vább, ez csakugyan nem egyéb, mint olly h rcz , nvllyben a’ pro
testáns Angliát fölszólítják Irland katholikus képviselőinek a’ parlia- 
mentbül kizáratásukra. E z a’ valóságos tettdolog, ’s nem ismérek 
nagyobb gyalázatosságot, mint az őszinte vall »mástul remegve a’ 
tiszta igazságot palástolgatni. A’ tudós exeteri követ viszonyban 
állott az aláirati választmánnyal: talán attól kapott parancsot arra 
hogy a’ fönebbi tettdolgot tagadja ? (Halljuk l) Utczaszerte kaczag- 
na ki bennünket holnap minden em ber, ha ma valaki el tudná ve
lünk h ite tn i, hogy ez aláiratra semmi befolyása nem volt a’ val
lásnak. Sokkal ravaszbak az irlandiak , hogysem illy könnyű köd-

tűi elveszítnék látásukat. Korábbi sérelmek fulánki mélyen határiak 
kebleikbe; de ez újabb inerény élénkül maradand emlékezetükben. 
(Tetszés.) Az igen tisztes baronet (Rurdett) is állitá ide ’s oda 
furcsán ugrosó beszédében, mellyben mindenből volt ugyan vala
mi de az egészből semmi, hogy ez nem protestáns aláírat, vagy 
összeesküvés, ’s ő nagy tisz te le te t’s hó barátságot visel szivében 
az irlandi katholikusok iránt ; pár perez múlva mindazáltul már a’ 
pápista papság ellen csevegett, csak kár ,  hogy felejtő, miszerint 
a’ kérdéses aláiratra I 100 protestáns pap jegyzé föl nevét. (Vagy 
tetszés a’ ministeri oldalon.) Egyébiránt igen jól tudom m egkü
lönböztetni az aláírókat azoktul, kik azt nem cselekvék. Ism érein 
ezek böcsületességét ; de azt is tudom , miszerint amazok közt i- 
gen számosán találkoznak, kik minden kétségbe vont kérdésre nem 
azok belböcse, hanem erszényük tartalma szerint készek vála
szolni. (Halljuk!) Gyalázatosán érintők azon gyám pénzt, mellyre 
engem önkényleg méltatott az irlandi nemzet. M egvallom , hogy 
élek azzal most is folyvást,’s büszke vagyok reá. Ha az igen tisztes 
baronet kívánja, ám legyen; én béres hazalia vagyok irlundnak. 
(Gúnyos tetszés az ellenzési padokrul.) En e’ példátlan helyzetben 
élek. Fölaldozám a’ legjobb ügyvédi állomást, nielly Irlandban valaha 
lé teze tt; föláldozám azt, midőn a’ katholikusok fölszabadítása szeren
csésen keresztül ment, noha olly kedvező kilátásún voltak bírói magas 
hivatalra, mint bárkinek,ha örökre lemondok vala a’politikai nehéz pályá- 
rul. (Halljuk!)’Smost, mivel nyugalmamat, jövedelmemet, ’s előléptetési 
reményteljes kinézésimet önkényleg elutasitám magamtól,szidalmaztat- 
ni engedjem magamat minden vén hi ttagadó lul?(Zajos tetszésa’ministeri 
oldalrul.) Az igen tisztes baronet emlékünkbe hozá ifjúsága napjait; de e’ 
búskomor visszatekintés ifjúsága dicsőségire ellentétb en áll a’ jelennel, 
—  ’s valóban egy régi balláda e’ szavaira em lékeztet: „K önyörüljetek 
egy szegény vén emberen!“ (Kaczaj.) Vannak az életben változások,mik 
olly nyom om  állapotban tüntetik elő az em bert, hogy kiki könyörülettel 
sőt gyakran lázas undorral kénytelen tőié elfordulni. (Nagy tetszés 
a’ ministeriek részén. „ 0  ! 0  ! ’s R endre!“ a’ toryk közt.) Könyö- 
rületböl hallgatnék az igen tisztes baronet előbbi életérül; de ő m a
ga pöndité azt m eg, ’s igy m ár most szólanom kell. 0  azon e se t
re  hivatkozik, midőn 4 0 0  hamis választási szózattal lett követ, melly 
szép tettért a’ szózatokat iró sherif Newgatebe vala kénytelen ballag
ni. (H alljuk!) ’s kik voltak aláíró ji ? Csupán azok, kik hamisul sza- 
% a ztak mellette. A’ baronet kitűnő részvétről vádolja a’ választások
nál a’ kath. papságot; kérdem : nem mondhatni e ugyanazt a’ pro tes
táns papságrul is? (Halljuk!) A’ lisztes baronet igen szom orú ra j
zát közié velünk Irlandnak, hol szerinte olly esetek történtek, mi
nők még sehol az egész világban. Úgy van ; valóban rendkívüli dol
gok történtek Irlandban ’s Irland ügyében. 1 SO^ben beszédet tar
tott valaki, mellyben mondá, hogy azon kegyetlen iszonyuságok , 
Iliiket e ’ testvér országban (Irlandban) a’ kormány elkövete, mind 
azt fölülmúlja, mit valaha Nero ’s Caligula véghez vittek. Ki volt 
azon szónok? Bizonyos Krancis R urdett nevű baronet.“ (Nagy te t
szés.) Illy hangon még sokáig folytatál beszédét O’Connell, ’s több 
idézetet közle Burdeit szabadelmü régi beszédibül; jelesül pedig e ’ 
szókat, miket egykor a’ vallási türelm etlenség ellen monda: „H a 
meggondolom az Irlandban elkövetett gyalázatosságokat, valóban 
szégyelem , hogy em ber vagyok ; ha azonban viszont m eggondo
lom, hogy mind azt angol hatalomgyakorlók pártolák , ’s hogy egy 
angol m inister nem áltállá az angol parliamentben Irlandra nézve a’ 
kinpad ’s inquisitio behozatását, javallani; akkor legnagyobb gyalá
zatnak tartom a*t, hogy angol vagyok.“ —  Igy szólott akkor Ir- 
lándról az igen ns baronet, ’s most azok tapsolnak hitszegés-hirde- 
tő szavainak, kik hajdan azon gyalázatosságok elkövetői valának I r 
land ellen. (Tetszés a’ min steri oldalon, a’ torykérul „()! Ó !“ hang
zik.) De térjünk a’ választási biztosságokra; ugyan ki várhatna a- 
zoktul párttalan Ítéletet? (0 !  0  !) Ide járul m ár most m ég e’ kár- 
hozatos aláírat, m -lly igazságtalan bírák kezeibe akarja adni a’ kath. 
képviselőket. 0  ! az irlandi nép érti e’ szándékot. Gyalázat e’ ház 
választási biztosságinak mostani rendszerére , melly elnyomatni se
gíti Irland képviselőit.“ —• Ezután Russell szólalt m eg ’s az e-
gész ügy a’ szabadelmükre nézve kedvezőleg döntetek e l ,  mint 
említők. —

Dec. 1 lén  mind a’ két házban , a’ felsőben a’ lordkanczel- 
lár, az alsóban Russell J . 1. által, következő üzenete közölteték a’ 
királynénak: „ 0  felsége megvizsgálván Kent hgnő, föns. édesanyja 
szám ára, m ár törvényszerüleg megajánlott pénzm ennyiséget, te l
jes  bizalmát helyzi a’ ház hű buzgalmában , melly szerint az kész
ségesnek fog mutatkozni, olly rendszabályhoz adni m egegyezését, 
millyet' Kent hgnő rangja, sz ü le té se ’s közel viszonya a’ koronához 
kivan.“ Ez üzenetet mind a’ két ház más napra tüzé ki tanácskozási 
tárgyául. Ezután a’ kincstári kanczeüár indítványára, biztossággá 
alakult a’ h á z , tanácskozásit a’ háztartási költségjegyzékről folyta
tandó ’s ő föls. kir. háztartására 3 8 5 ez e r font sterlinget ajánlott meg, 
az udv. szolgák fizetésire pedig lO ezer fontot. Ezen kívül még 
határoztatok, miszerint a’ királyné évenkint l^ e z e r  font sterling- 
nyi nyugdíjakat oszthasson ki. —  A’ felsőház dec. V4\ki ülésében 
M elbourne 1. a’ fönérintett kir. üzenet következtében készülendő 
válasz fölirat iránt je len té , miszerint szándék Kent hgnő eddigi 22- 
ezer font sterlingnyi diját 8  ezerrel szaporitni, mit a’ház egyhangú
lag elfogadott, Brougham lordot kivevőn, ki semmi határzathoz s un 
vélte m egegyezését adhatni, mielőtt az alsóház e’ tárgyban! végze
tét nem tudná. Azon méltóságot, melly közönségese » fődíszeüks*o- 
kott e ház tanácskozásinak szolgálni, ez ült ti némileg m egzavará a*
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volt lordkanczellár (Brougham) kissé csípős gűnya, m e lle l  „udva
rias hangját“ csipdezé volt minister - társának (Melbourne lordnak), 
ki igen komolyan fogadván a’ sérelm et, azt nyilványitá, hogy ő 
(Melbourne) nem ismér senk it, ki jobban értené a’ hízelgés m es
terségét, mint ns jogtudós barátja, kivel udvari mesterfogásokban 
teljességgel nem tudna mérkőzni. Brougham erre  keserűn válaszolt, 
’s a’ ház eloszlott. Az alsóházban ugyanez nap számos kérelmet 
nyujtánakbe, ’s több indítványtételt hirdetének. Egyébiránt ez ülés
ben csupán egy nevezetesb tárgy fordult elé, Bortwick t. i. indít
ványt tőn azon levelezés előterjesztésire , melly az angol ’s portu
gál kormány közt bizonyos angol alattvalókkali bánásmód iránt folyt, 
kik a’ spanyol trónkövetelő szolgálatában álltak, ’s most részint ha
jóbörtönökben, részint Lissabonban sínylenek. Indítványát egyhan
gúlag elfogadó a’ ház. Villiers S tuart követ je len té , m iszerint llut!- 
le r törvény- javaslata iránt a’ megpörlött választásokruli törvények 
javításáról legközelebb a’ választmány előtt azon indítványt teen d i, 
hogy minden alsóházi követ, ki közvetve vagy közvetlenül szapori- 
tá azon pénzmennyiséget, mit vizsgálat alá esendő választások biz
tosításául gyűjtenek, zárassékk ia’ választás - vizsgáló biztosságból.

A’ királyné nem rég elhunyt Oueensberry marq. helyébe szol
gálattevő kamrássá Fingall irlandi grófot nevezé, mire a’ Bublin- 
P ost ezt jegyzi m eg : ,,E’ kinevezésben nemcsak az irlandi szabadel- 
mü párt, hanem egyszersm ind a’ katholikusok nyilványos ki.ünteté- 
sinek örvendhetünk.“ —  Arthur ezredes, eddig Vandiemensland 
kormányzója, dec. 9én már hajóra szállott, Francis Head helyett 
Felső-Canada kormányát átveendő. Hire já r ,  miszerint Wellington 
hg, fiának, Douro marquisnak nem engedi meg, hogy norwiehi m eg
választatását az alsó ház előtt védje , mivel gyűlöli azon alacsony 
vesztegetéseket, mik őt követszékre juttatók. — Howard de Wal
den lady ’s legidősb fia már Portsmouthba érkeztek Líssabonbul , 
maga Howard mindazáltal akkor követhetendi őket, miután helyet
tese , Jerninghain G ., Lissabonba fog érkezir. — Azon terv,m elly 
rendes gőzhajózást vala létesítendő A egyptusés Briítindia közi, ked
vetlen megakasztást szenvede Campbell ezredes bánásmódja által, 
ki Alexandriában ügyvivője az angol királynénak ’s kelet indiai tár
saságnak. Az alkirály ugyanis , igen pártolván e’ hasznos vállalatot, 
Cairoban szénraktárt ajánlkozék fölállilni, mit Campbell elég bolorul 
nem fogadott el. Angol lapok igenigen gáncsolják Campbellnek e’ 
boszantó te lté t, ’s nyilván roszalják , hogy a’ keletindiai társaság 
annyi ügyvivőt (hetet) tart A egyplusban, kik ellenkező rendszabá- 
lyikkal csak gólokat vetnek egymásnak ’s a’ hasznos ügyhaladásnak. 
—  Ministeri lapok szeretnék ugyan elhitetni olvasóikkal: hogy cse
kély számú fegyveres csapat elég erővel birt a’ canadai lázadás el
nyomására; de minden kérkedésök mellett is nyilván kiviláglik, hogy 
a’ kormányt igen nagy mértékben aggasztja e’ tartomány állapotja. A’ 
kormányzó Glasgow kapitányt mintegy 1 0 0  fegyveressel st. Johns- 
ba kiddé; e’ csapat útközben számos fegyveres csapattal találkozék, 
’s hir szerint lövéseket válta vele; közös tusárainindazáUal még sem 
került a’ dolog. Laprairie és st. Valentine állapotjárul legkülönbözőbb 
hírek szárnyalnak ; különösen ez utóbbi helyen 5 0 0  fegyverest lát
tak megjelenni, ’s egy fegyverrel rakoltkisebb hadihajót. M ontreal
ban Papineaunál ’s Nelson-Hotelben folyvást titkos gyűléseket tárt
nak a’ zendülők. A’ várasi hatóság minden gyülekezést, mit katonai 
gyakorlat ürügye alatt fegyveresen szoktak tartan i, eltilta, de min
den süker nélkül. A’ forrongás naponkintkomolyabb színt ölt, ’s a’ kor
mány újra katonaságot vala kénytelen (JuebecbülMontrealba szállíttatni. 
A’ birminghami politikai egyesület nem rég egy ülést tartván , több 
határzatot fogadott e l,  mik Russell J. I. ismért nyilatkoztát halár- 
zottan roszalják , ’s a’ radical-reform ereket egész országban fölszó
lítják, az egyesülettel együttmunkálásra a’ mostani ministerség meg
buktatása iránt. Ezenkül még fölszólitni határozók a’ stroudi válasz
tókat, hogy Russell J. lordot kérjék m eg parliamenti ülésének elha
gyására, mivel már többé nem képviselője nézetik ’s véleményük
nek ; e ’ fölszólitásukat pedig másolatokban a’stroudi vá'asztókkal kö- 
zöltetni, ’s minden utczaszögletre fölragasztatni kivánák. — Bizo
nyos Huggett nevű angol, egy kis fegyveres hajó parancsnoka, múlt 
septemberben Jac.ksonvilleben, Florida tartom ányban, horgonyoz
ván, kissé gondolatlanul nyilatkozék rabszolgaságruli nézetérül egy 
amerikai e lő tt, ki nyilatkoztát többekkel közié. Finnek következté
ben három férfi sept. 2 3 ón éjjel m eglesé a’ kapitányt, megfogd, 
levetközteté, ’s bőrbe ható színnel egészen feketére föslé ; azután 
pedig nyilványos vásáron jő áron rabszolgául eladá. Huggett hiábau 
szabadkozék, követnie kelle uj m át Georgia tartományba, ’s csak 
nagy bajjal tuda útközben tőle megszökni, hajója birtokába azonban 
még mindeddig nem juthatott.

London, dec. 7én : Azon rendkívüli kifejlés, m ire a’ bel
földi kereskedési gőzhajózás jutott Angliában, bizonnyal nem teen
di fölösleggé , pillanatnyi tekintetet vetnünk azon fontosságra, melly 
a’ Hajna-parli német tartományok közveilen összeköttetésibül An
gliával Köln felé, a’ britt kereskedésre háramlik. Az egyenes ösz- 
szeköltelésnek déli Németországgal épen olly üdvös gyümölcsek 
leendnek következményi az éjszaki tengerm elletti ’s azon túl fekvő 
tartományokra nézve, minőkkel Schelde folyam isméti megnyitta- 
tása A ntw erp kereskedésit elárasztó. Mindenek előtt néhány szót 
gőzhajózásunk mostani általányos helyzetérül. Azt alkalmasint Olva
sóink nagyobb része tudni fogja, hogy az első gőzöst 1814ben  é- 
piték Angliában, ugyanazon évben, mellylül az európai békét szá
m ijuk  jelen századunkban. ’S ezt valóban nevezetes körülménynek 
mondhatni. Azon pillanatban, midőn egymástól sokáig idegenkedett

nem zetek ismét barátilag szoriták kezeiket, talállalék föl egyszers
mind azon hatalmas eszköz, melly gyorsabban hozhatja őket egy 
máshoz, ’s ez által több háboru-okoteltávolithat. I8 3 ü ig  a’ gőzösek 
száma 3 4 re  növekvők, mellyek azonban csak utasokat szállítónak, 
m ert arról még senki sem álmodott, hogy árus/állitásra is használ
hatni azokat. Csak 1820han kezdék m eg ez üdvös ujitást a’ hon 
határiban, azokon kül pedig csak két év múlva kezdőnek gőzöseken 
árukat szállitni; ’s ez időszak óla emelkedők olly sajátszerüinagos- 
ságra az angol gőzh ijózás. Azon 34  összesen 3 0 1 8  tonnatehernyi 
gőzös száma 18ií0lól 1 8 3 0 ig , tehát tiz év alatt 2 9 5 re növekvők 
30ezer tonnateherrel; múlt 1 8 3 6 ik é v  végén pedig már 6 0 0  ke
reskedő gőzöst számlált Anglia 6 7 ,0 5 5  tonnateherrel. Mennyire 
emelék e ’ gőzösek Anglia kereskedését, ki\iláglik azon valóban bámu
latos körülménybül.hog yl82(>ban csak 505; 18Ü^ben már I 0 1 ,7 4 4  
’s I836ban  5. 4 2 9 .2 2 6  tonn.derhernyi árukat szállilának összeleg 
az ismért világ minden részeibe. Ennyit sóját gőzhajózásunkról, 
melly épen most nylta magának utat túl az atlanti, indiai *s csön
des tengeren. Minden kétségentuli igazság, hogy vasú', habár Köln 
kapuitól egész A ntw erpig, vagy a’ hollandi révekig terjedne i s , 
tekintvén a’ gyors összeköttetést xVngliával ’s a’ szállítás olcsósá
gát , soha nem lehet olly jóltevő hatású déli Németország kereske
désire nézve, minőt szakadatlan gőzhajózási összeköttetés eszközöl
het. Az egész London ’s Köln közti utat közönséges időben négy 
nap alatt m eg lehelne járni , holott egyébkint csupán az átrakodás 
az illető középállomásakon ugyanannyi időt kíván. ’8  minden illy át 
rakodás mennyi mirdenféle költséggel páros !“

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ Moniteur dec. 13ru l ezt írja : Tegnap összeesküvések 

felfödözésirül kezdvén hír szárnyalni Párisban, kötelességinek tárt
tá a’ kormány késedelem nélkül tudatni a’ néppel a’ szoros igazsá
got. F. h . lO én Boulogne- su r-M erben  a’ helyhatóság egy hamis 
utlevelü férfit fogott el, kinek tározójában igen terhelő oklevelekre 
akadt ,  mik őt párosultan a’ kormánytól eleve kapottnyilványitással, 
azon férfiúvá bélyegzők, ki bizonyos összeesküvés teljesítőjéül va
la kiválasztva. A’ fogoly egyike azon april vádlottaknak , kik leg- 
szilárdabbul viselők magukat a’ vallatásoknál.“ —  A’ M essager kö
vetkező felvilágosító adatokat közöl e ’ tárgyru l: Az elfogott neve 
H ubert, k i, midőn Angliábul visszatértekor, hová nem rég utazott 
vala, f. h. 8ikón Boulogneban partra szá llá , vigyázatlanságbul e l
ejtő tározóját. Az eső patak gyanánt szakadt. A’ csempőrök egyi
k e , ki a’ tárczát sárba esni látta, többször kiálta Hubert után; de 
ez a’ szakadó zápor ’s egyéb zaj miatt nem hallhatván sem m it, 
gyors léptekkel szállására siete. Mint látszik, Hubert igen m ester
séges szerkezetű pokolerőm ű mintáját rajzoltató le magának Angli
ában ; azt azonban még nem tudják : Angliában készült e az el 
vagy még csak Francziaországban vala készítendő. Hubert útlevél
lel jőve S tiegler álnév alatt. Tározójában számos nevezetes iromány
ra  talállak, ’s közhiedelem , hogy ez ügyben számos elfogatás fog 
tö rténn i, m ert a’ m erénynek igen sok részesít árulják el a’ lelt 
csalhatlan oklevelek. Hubert ezenkül m ár kétszer volt Angliában, ’s 
mindig csupán ügyes erómüvészekkeli értekezés végett. Egy törvény- 
széki tisztviselőt is részesnek mondnak a’ szándékiott merényben. 
Egyébiránt a’ fogo'y 4 6  esztendős ’s m esterségire nézve timárle- 
gény. A’ Charte ’s Gazette des Tribunaux dec. 14ikén a’ mondot
takat igv igazítják’s toldják egyes körülm ényekkel: Hubert Lajos 
nem  april-vádlutt, ham m egyike a'neuillyi merőny miatt elítélteitek
nek ; ítélete öt évi fogságra ’s tiz évig rendőrségi őrszem alatt lé
teire kárhoztató ő t ;  a’ f. évi máj. 8iki közbocsánat azonban min
den büntetőstül fölmenté. Dec. 14ikén estig Hubert felfödözött me- 
rénye következtében m ár ezek voltak elfogva: A rouard , orvos
tanár, kinek 1*kásáról eg y , kétcsövű puskát, vadászfegyvereket 
’s vastag pap rkötegeket kobzott el a* rendőrség; Giraud, savoyai 
születésű kereskedő legény ; Cloupell, saruvarró , angol alatt aló; 
S tu b , erómüvész ; ’s Grouwelle kisasszony, ki Fiesehi, Pepin ’s 
M orey sírjait virágokkal koszoruzá. Holmija közt egy levelére a- 
kadtak H uhertnek , mellyben Boulognebul pénzt kér tőle Parisba 
utazhalásra. E’ fiatal hölgy m ár többször határzottan réspublicai 
szellemben nyilatkozék, ’s ezúttal talán leginkább csak azért került 
börtönbe, mivel fölvilágitásokhoz vélt általa juthatni a’ rendőrség. 
A ’ Gazette des Tribunaux utóbbi (dec. 15iki) rendkívüli alkalom
mal érkezett száma szerint Lebroux Gyula, helyettes bíró a' ver- 
vinsi itélőszéknél, e’ napon, Hubert inerényében részesülés miatt 
szinte börtönbe került; Hubert rm ga pedig még I4ikén éjfélkor 
érkezők Parisba, ’s legott a’ Conciergeriebe viteték fogságra, hol 
kalapbélésiben megtalálók a’ pokolerőmü ra jzó t's  az egésznek lé
tesítési tervét, több más igen fontos irománnyal. Ez erőm üvet nem 
rég két birminghami erómüvész hades/közül ajánlá Gerard tábor
noknak, ki aztán d. Carlost kinálta meg vele.“ Most mind a’ két 
erómüvész börtönben ül. Az erőm ű a’ Bourbon palota előtt vala föl
állítandó , hol, mint tudjuk, a’ követkamra tartja üléseit. Jól é r 
tesültek szerint a’ kormány már régóta kémszemmel követi H ubert 
lépteit, ’s olly körülmények tudomásával bir, mellyek egészen föl
világosit ják e’ tárgyat. Az eddig elfogottak számát legközelebb Go
dard roueni birtokos szaporító, kinél szinte fontos irományokat lel
tek. Az eddigi kihallgatásokból annyi már kisült, hogy Arouard 
orvos irományt közt semmi lázitó szelleműkre nein találtak ’s hogy 
a’ tőle elkobzott vadászfegyver nem övé, hanem testvéréé.

Az l8 3 8 ik i kamraüléseket der. 18kán következő trónbeszéd
del nyitó meg Lajos FülöpI „ P a i r ’s k ő ié t u rak! Franeziaország

szabad és



• zabod és csöndes; jóléte gyorsan növekszik; inlézvényl erősbül* 
nek és szilárdságában folyton őrvendetesh bizalmat helyez. A’ tör* 
vények helyre állított hatalma megengedé követnem szivem unszolá
sát. Egy nagy tett, (a’ közbocsánat) mellynek emléke mindig becses le- 
end előttem, tanúságul szolgált kormányom erejéről. Csöndet eszközle 
az minden elmében, rósz szenvedélyek hatását gyöngité, ’s a’ i'endet- 
lenség terveit naponkint mindinkább elszigeteld. Akarám, hogy a* 
választó biztosságok összegyűljenek. Az országban helyzeti bizal
mam nem csalta meg várakozásimat, Megtalálandom Önöknél azon 
hű segélyt, mit hét év óta tapasztalék a’ kamráktól Francziaor- 
szág számára rend ’s béke jótéteményit biztosításul. Vriszonyimhoz 
valamennyi idegen uralkodóval csak szerencsét kívánhatok magam
nak , ’s az általányos békét soha nem hívem biztosilottabbnak. A’ 
félszigetet mindazáltal niég polgárháború sanyarja. V1 kormányzó 
királyné bátran és szilárdul tartja főn fens, leányának, U Izabella 
királynénak jogait. A’ négyes szövetség czikkeit folyvást híven tel
jesítem , ’s jó kimenetét reményiem azon ügynek, melly mindnyá
junkban rokonszenvre talált. Legidősb (iám házassága véghez ment, 
K’ történet emlékihez, mellv annyi szerencsének forrása családom
ra nézve, mindenkor azon hajlandóság! bizonyítványok emléke fog 
csatlakozni, mikkel Francziaország, a’ kamrák , e ’ főváros lakosi, azon 
fiatal hgnőt megtisztelők, ki gyermekim körébe lépett, Második le« 
ányom, Maria lignő, azóta házasságra lépett, melly jó baráti vi
szonyúikat még nagyobbitandja töbh szomszéd birodalommal. Afri
kában teljesü't várakozásunk; Constantine falain frauczia zászló lo
bog. Ha a’ győzelem némellykor többet tett is Francziaország ha* 
talm aérl; de d icsőségét’s fegyverei böcsületét soha magosbra nem 
emelé, Fiam, Nemours h g , részesült a’ hozzá illő veszélyében. If
jabb testvére összejön! kivánt vele, minden nyomorban ’s veszély* 
ben híven osztozandó. Az ő vérük Francziaországé, valamint min* 
den ngyáb fiié. Midőn bálát adok az égnek azon ótalm aért, mely* 
lyel fegyverinket megáldá, olly számos hősnek halálát kell gyászol* 
nőm Önökkel, kik becsü le t-m ezőn hunytak el. A’ haza bánatával 
’s hálaérzettel körzi sírhalmikat ’s mindenhez előre megadá eg y e
zését , mit rendelék a’ nyilványos fájdalom kielégítésire, ’s leró* 
vására Francziaország tartozásinak vitéz védi iránt, Törvényjavaslat 
fog Önök elé terjesztetn i, elhunytDamrémont vitéz tábornok özve
g y én e k ’s gyermekinek Francziaország bálája bebizonyításául. Azon 
agg harczost, ki most helyét pótolja, ’s ki, saját vallomása szerint 
hosszas katonai pályáján semmi olly .st nem tapasztalt, mit ezúttal 
ifjú harczosink elkövetni nem mertek volna, legmagasb polczra e- 
tuelém a’ hadseregnél. Valamint nyugaton, úgy keleten is békét 
akarék az afrikai tartományban; de a’ constantinei bey makacssága 
szükségessé tévé még egyszer megmutatnunk afrikai birtokink ben* 
szülöttinek, miszerint minden ellenállásrul végkép le kell monda- 
niok. Nyugaton szerződés létesült (Abd-el- Káderrel), mellynek 
czikkei híven teljesittetvén, már i s  kedvező következményeket szül
tek. Afrikai helyzetünkről tökéletes áttekintés fog Önök elé terjesz* 
te tn i, ’s én segédeszközöket fogok Önöktül kérni gyarmatink szá
mára. Hajóhadink mindenütt azon ótalomban részesítik kereskedő* 
sü n k e t, mit az jogszerüleg várhat tőlük. Követek indulának kikö* 
tőinkbül azon nehézségek elhárítása miatt, mik olly rég ellenzik Hay- 
tinak Francziaország iránti kötelességei teljesítését. Egyszersmind 
néhány hadihajó Mexico felé vitorlázott, azon francziáknak, kik 
e ’ tartom ány beijében kereskedést űznek, bátorságot ’s igazságot 
biztosítandó. A’ bolíviaiakkal kereskedési szerződést kötők, ’s r e 
ményiem, miszerint rövid idő múlva minden délamerikai tartománya 
nyal olly egyességre fogunk léphetni, mellynek örvendetes hatá
sít érzendi az egész franczia kereskedés, Pénzügyi helyzelünk 
mindig n yug ta tó , ’s az utolsó ülés óta még növekedett is az 
országos jövedelem. A’ charta 69  czikkében kitűzött néhány tör* 
vényjavaslat ismét Önök elé fog terjesztetni. Rég óta büntető inté* 
zétink rendszerére volt intézve kormányom egész figyelme; kija
vítása iránt törvényjavaslatot fognak Önök megbiráini. Egy inás 
törvényjavaslat kereskedő társaságink törvényhozását javitandja, 
Nyilványos munkákra már nevezetes mennyiségek ajnnlvák. fsak  
nagy közösülési vonalunk kiterjesztése vár még Önökre, hogy 
földművelésünk ’s iparunk gyümölcsözésit könnyilhessük. E’ ki
terjedt tárgyban több terv ’s vállalati ajánlat fog Önökkel közöl- 
tetni. Soha még kedvezőbb körülmények közt nem valék a’ kamrák
ban. Engedjék Önök, uraim, egyessség ’s bölcsesség által megtartanunk 
azt, mit bátorságunk ’s hazafiságunk szerze. (igyekezzünk eltörleni min
den egyenetlenségünk kínzó emlékét,’s ne maradjon főn egyéb nyoma az 
izgatásoknak,miktől annyltszenvedtünk, mintannak mélyen érzett szük
sége, hogy visszatérőiket mindenkor kerüljük, Maradjunk meg, uraim, a- 
zon rendszeres békés utakon,miknek egyedül köszönhetjükjólétünkgya- 
rapullát. Ez legforróbb kívánsága szivemnek ; életem intézvényink, 
nyugalmunk és szabadságink fönlartására szánván, e ’ nagy őzéi 
teljesítésire Önök együttmunkálását kérem ki magamnak ‘‘ —- E’ be
széd után a’ kir. család ’s közűik Nemours hg bekötött k a rra l, eltá- 
vozék , s a’ jogniinister szokás szerint megnyíltaknak jelenté az 
1838iki kamrákat.

Egy fiatal nőstény oroszlán, m Ilyet Afrikábul hozott ma
gával Nemours h g , R o u e n ’s Paris közt elszabadulván kőteléről, 
vízbe ugro tt, ’s Ouillebeufnél parta úszott, hol épen  ott mulató 
vadászok nem kis bámulással bukkantak r e á , a’ vadász-ebekkel 
játszóra, ’s könnyűszerrel sérelem nélkül újra befogók. —  A5 Temps 
fölszólítja a’ kamrai követeket teljes számban m egjelenésre az el
ső ü lésekben, mivel az alelnök kineveztetése igen fontos követ

kezményű ’s elhatárzolag mutatandji* m eg , men ő készül hajlani 
túlnyomó többség? —  Algieri hírek szerint Vulée tábornagy e- 

gészségi állapotja folyvást igen nyugtalanító. —  Az elűzött constan
tinei beyt minden elhagyó ; az arabok csoportonkint tódulnak hódol
ni a’ francziáknak, ’s bű frigyeseknek látszanak m utatkozni.— Ho
race Vemet, végezvén rajzolafi előmunkálatit, Constantinebül visz- 
szaérkezék Parisba. —  Az ismért capuai hg még ismertebb szép 
nejével (Smith Pénelopéval) Máltából Angliába utazott, —- Toule- 
seben a’ kétszer megválasztott Cl»usel marsai helyébe Lnfíilte urat 
szándék köveiül megválasztani. —  Gallols admiral hajóperge pa
rancsot kapott folyvást őrszemmel tartására a* török hajóesapalnak, 
melly erősbülve nem sokára ismét elhagyni készül a’ dardanellákat. 
E ’ hírt a’ Temps közli ’s igy önmagát czáfolja m j g , mert előbbi 
számaiban az említett bajóseregnek Toulonba visszatértét rebesge
t i  —  Az egész franczia sajtó huzamosb ideig csupán azon hábo
rúról elmélkedék , mellyet a’ rendőrség az annyira ismért Vidocq el
len vala indítandó, sőt sokan szinte elfogottnak hírlék őt; most a- 
2onb n maga \ iríocq irja , m iszerint,,nincs szerencséje börtönben ül- 
n i,‘; hanem csupán törvény elé idézleték a’ rendőrségiül közügyekbe 
avatkozás ’s uzsoráskodás ürügye alatt; de voltaképen csak azért, 
hogy bizonyos biztossági rendőrséget illető irományokat, mik több
nyire az ő tollábul vagy indítványára folytak, kézre keríthessenek. „E- 
zen irományok közt, mond Vidocq, számos ollyan is találkozik, melly 
nem legragyogóbb világot áraszt némelly magas pqlczon ülőre, s a- 
zért kobzuk azokat el tólem, mii denféle álürügy alatt ,  minőkben olly 
gazdag a’ rendőrség. Háborút akarnak velem azon magas személyek; jól 
van, elfogadom a’harczkeztyüt.“ — A’ fővárosban jelenleg minden nyel
v ű  majd csupán Nemours hg vitézsége ’s viszontagsági tártnak m ozgás
ban ; az első köteléket már levevék a’ király ’s koronaörökös je len 
létiben a’ hg karjáról, ’s minden jel oda látszik m utatn i, hogy a’ 
gyógyulás nem sokára tökéletesen végre jutaqd. —  Politikai körök
ben a’ liónbeszéd tartalmáról jósolgatnak, ’s vélik* bogy a’ M arti
nez de la Rosa által mozgásba hozott közbejárulási vagy együttmun* 
kálati spanyol kérdésről nem lesz ugyan emlilés benne, mivel annak 
Lajos Fülöp mindenkor személyes ellensége volt ;  a’ kamrai viták 
folyamában mindazáltal m indenesetre szőnyegre kerüleqd. —• A’ 
diplomatái világban rendkívüli figyelmet kezd gerjeszteni azon kü
lönös körülm ény, kogy csupán Lajos Fülöp ellen intézvék a’ gyil
kolás! m erények , a’ koronaörököst ped g nem bántja senki. Úgy 
látszik , mintha a’ királyság ellenségi Fülöp éltében akarnának min
den roszat keresni. —- Korét? ’s W plowszky orvosak, magukat 
minden haszonvágyi vádtól fölmenteni akarókig , a’ nekik jtélt 24- 
ezer frankot szűkölködő zsidó hitsorsosik közt kioszták, —  B ros
s o d  tábornok dec, 6ikán nőstül ’s gyerm ekestül Perpígnanba érkez
vén, azonnal a' fellegvárba csukaték, hol csupán nejével szabad szól
nia Az ellene folyandó törvénykezés idejét még nem tudhatni, —  

N É M E T O H S Z  Á G.
Hnagai dec. 8ki tudósítás szerin t, azt oranjai hg -tdik fija 

Henrik bg, a’ jövő év április vagy májusáig nem fog vj-szatérni J á 
vából, hanem onnan Calcuttába menend. —— A’ hollandi gén. s ta 
tusok 2ik kamrája szakaszi, mint valószínűleg állítják , nem elégül
tek meg azon válaszával a’ kormánynak, mellyben az a’ gon. statu
sok költségvetés iránti aggodalmukat megnyugtatni szándékozók ; 
sőt uj nehézségeiket nyilványiták, mire a’ felelet a’ kormánynál nem 
igen késhetik,

Hannovera dec. 14. Azon katonák, kik dec* 13ika éjjelén 
Hannoverabul Göttingába ku'dettek, pzélszerűen fognak használtat
ni az ottani nyugtalanság-gátlásra. Ugyanakkor kabineti parancs its 
küldetett az említett városba, melly szerin t, azon hét oktató, kik 
a’ statusalaptörvényt eltörlesztő kir. rendeletnek ünnepélyesen eüeri- 
m ondtak, hivatalaiktól elm ozdittatnak, hárman pedig közölök, 
Dahlm ann, Grimm Jakab , és Gorvinus az országból kip>rancsol- 
tatnak, —  A’ nyugtalanság további terjedése ellen intézetek té te t
tek , miknek sükerülésit annyival inkább reménylhetni, mível a’ köz- 
kedvességü Rahlmann, az ifjúságiul búcsúzó hirdetvényében csen
det ’s békehíréit köt ann ik szivére. Midőn a’ három kitűnő oktató 
ellen közre bocsáttatok a’ legfelsőbb rendelet, a’ következő okta
tók is lemondtak hivatalokról : Hugo, ’s ennek veje Müller, Gauss, 
H erbart, Leutsch , Schneidew in, Thöl, Ribbentropp, R itter, és 
Kraut. Azon hat oktató neve, kik ellennyilntkozványukban az em lí
tett hét oktató példáját köveíék, ezek ; M üller, Ritter, Schneide
wi n,  Ueutsch, Kraut ,  és Thöl. —  Göttingai levél szerint az os- 
nabrücki lázadás fontosb lévén a’ G ö tti 'gainál szigorúbb eszközt 
tett a’ kormány részirül is szükségessé elnyomathatására.

R E L G I U " M,
A’ külügy-ministerdec. 1 lén nyilványitá a’ g m. statusok kam

ráinak azon,  Belgiumot illető politikai esem ényeket, meilyek az 
utóbbi közlemény óta történtek. Feszült figyelemmel várák a’ nyilat
kozást, annyival inkább,  mivel, mint mondják, az előbbi ország- 
gyűlés akénttudósittaték, hogy az angolkormány csupán akkor leszen 
hajlandó a’ belga ügy iránt alkudozásba bocsátkozásra, ha a’hollandi 
kormány az egyezési 24ik czikkely első ré sz it , melly Helgium ki
terjedésit’s függetlenségit határozza meg, előre elfogadandja, Mond
ják, a’ külügy minister közlésiből kiviláglik, milly kevés remény le
het a’ kérdés rövid idő alatti eldöntetésehöz, ’s mennyire nincs ki
nézés a’ félben szakadt alkudozások yiszonti folytatásához, mitől 
mind Anglia mind Francziaország idegen. ’S épen ez okozá a’ ta
gok nyugtalanságát a’ közlemény után,  ’s hogy miután a’ minister 
beszédét elvégzé, többen fejezték ki a’ hollandi ügy iránti aggodal-
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inukat.__ Frankfurti levelek ezt írják Brüsselbül dee. 13 ru l: Luxem
burgi tudósítás szerint, czélba vétetett a’ nagyhg nevében Grünen- 
wald elfoglalta tása , ’s a’ belga kormánynak tudtaul adatott, hogy a’ 
várőrség minden akadálynak, mi Belgium részirüí az említett terv 
ellen tétetni fog, ellenszegülend. A’ belga belm inister, a’ képvise
lők dec. F2ki ülésében m egképeztetvén e* fontos h írrü l, a’ minis
ter annak bizonyosságát állítá, mint t. i. a’ mirül hivatalosan tudósit- 
taték, hozzá tevén egyszersmind, hogy ő azon szándéknak sietett 
ünnepélyesen ellenmondaní a’ németszövetség e lő tt , ’s nem kétke
dik annak sükerüiésín, köteleztetve lévén az egyezés szerint a’ hol
landi kormány Luxemburgra nézve a’ status in quot (az eddigi álta- 
potot) fentartani. Dumortier és HoíTschmid urak megjegyzék, hogy 
nem elég diplomatiai alkudozásokhoz folyamodni, hanem szükség e- 
rőszakot erőszakkal verni vissza. A ’ pénzügyminister csendesitni tö
rekvők a’ felindult urakat, egyszersmind úgy nyilatkozván , hogy ha 
az ünnepélyes ellenmondás kívánt süker nélkül m aradand, a’ kor
mány az ország érdekének ’s méltóságának megfelelőleg tudandja 
teljesitni kötelességit. Oest. Beob. —  Frankfurti dec. lö k i levelek 
szerintM ünsterbendec. ISJke éjjelén némi kicsapongókiáltozáM’anngy 
számú nép gyülekezvén össze,miután ez más módon nem akart eloszla
ni, katonai erő-avatkozás kivántatott. Mivel azonban az összesereglett 
nép a’ fegy verviselők több izbeli békés felszólításira sem hallgatott, 
sőt haza-takarodás helyett kődarabokhoz nyúlni m erészle tt, egy lo
vas csoportnak parancs adatott, hogy tisztítsa m eg az utczákat a‘ 
néptömegtől, mikor aztán term észetesen nem akarva is történt né
mi vagdalkozás, elgázoltatás ’s vérfolyás. Már lö  órakor teljesen hely
re  állíttatván a’ csend, a’ katonák visszamehettek szállásaikra. Más 
nap csend volt mindenütt ’s a’ rend nem zavartaték meg. Ost. Beob. 
—  A’ dec. lö k i hannoverai lap szerint Alten gr. hadi és külügy- 
minister, lemondván ministeri hivataárul, helyette Scheie kabineti 
minister foglalkozik a’ hadi és külturgyakkal is. Egyébiránt a’ han
noverai körülmények békés végződésök iránt, a’ nép nyugalmas 
természetén kívül reményt nyújt annak is megfontolása , hogy azon 
hét göttingai oktató közzü l, kik a’ kin. rendelet ellen nyilatkoztak, 
hat nem hannoverai születésű. Fontosb azon ellennyilatkozatnál, az 
osifrieslandi RRdeknek igen régi jogban gyökerező ellenmondásuk, 
kik ősi alkotmányukat az 181 9 és l8 3 3 k i RRdek által is veszélyez
tetni hiszik. Keménylhetni azonban , hogy as kormány a* régi jog- 
fentartás, és újítás közt szerencsésen eltalálandja majd a’ középutat, 
mi nélkül, erkölcsi erejének ártva a’ régi és u j, a’ jog  és jogtalan
ság közt ingadozna. -—- Göttingai dec. lö k i levél szerint ott dec.
1 őkén az összesereglett tanulók kiáltozásira katonai erőnek kelle ösz- 
pontosittatni, melly a’ zajongásnak szerencsésen véget is vete. —  
Dec. 13án újabban hat oktató követte a’ hét oktató ellennyilatkoza
ti isméretes példáját. — As rend teljesen helyre állott, csakhogy a’ 
tanulók nem akarnak többé leczkékre járni.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Athene nov. 27kén. A’ zabolátlan sajtó, mit előre látni le- 

hete, majd megzavará a5 csendet,’s az országot, mellynek olly igen 
nagy szüksége van békés fejlődésre, az éretlen kifakadás által ve
szélyeztető. A’ „R em ény“ czimű lap határtalan mocskolósokra fa
kadt utolsó számában a’ német tisztviselők’s haditisztek ellen, azo
kat ezimerekkel díszített rablóknak stb. elnevezvén . A’ lap m egjelen
te estéjén (nov. 12kén) megboszultatott a’ gondolatlan szerkesztő 
Levidis ur. Este 6 órakor ugyanis a’ Hella Grecia kávéházba mene, 
hol tíz ném et, többnyire görög szolgálatbeli bajor haditiszt mula
tott. Óra- negyed múlva a’ kávéházba lépKatzi Mauromichalis ezre
des, kit rövid idő múlva kézen fogva vezet Feder őrnagy Levidis 
szerkesztőhöz cselekvényi tanúul. Az őrnagy tüstint kemény sza
vakkal támadja m eg a ’ szerkesztőt, miket néhány pof is kisért. Az 
elhalványult Levidis hallgat; ’«baráti, kik jelen  voltak, nem nyilat
koznak mellette. Rövid idő alatt megjelen egy csapat rendőrség , 
és századosa kérdésire: ki okozá a’ rendetlenséget? előáll Feder ál
lítván, hogy ő okozá, miután a’ többi német haditiszt eltóvozék 
a’ kávéházbul, Levidis is haza ment számos kísérőivel. A’ tett híre 
villámgyorsan terjedt el az egész városban, ’s feszülten várók a’ kö
vetkezést. Másnap rendkivüli lapot (Extrablatt) tőn közre a’ megbo- 
szult ’s visszaboszulni törekvő szerkesztő, mellyben határtalan pisz
kokat követett el a’ bajorokon borzasztó kifejezésekben, a’ görög 
nemzetre hivatkozva. Nov. 14ke estéjén Hurkhard alezredest bizo
nyos vendéglőházbul haza mentekor négy isméretlen megtámadta, 
s goromba méltatlansággal illető. Az alezredes lármájára eltávozlak 
a’ támadók, kiket mindeddig híjában nyomoztak. Burkhard ur, ki 
még azon éjjel udvarláson volt a’ királynál, tüstint lemondott a’ gö
rög szolgálalrul, ’s már mint bajor őrnagy tartózkodik a’ görög ud
varnál. i  őkén reggel a’ belministerség határozatánál fogva Levidis 
szerkesztőt befogták; mit a”'n é p  csendesen nézett. Miután két óráig 
volt a’ törvényszék előtt, haza kísértetett, kéziratba’ status- ügyvéd
nek tartozék áltadni , ’s a’ polgári fogházba viteték. A’ csend azon
ban nem zavartatott m eg, mire különösen sokat tett a’király okos ma
gaviseleté, ki azon félelmes napokban, csupán egy segédtől kí
sértetve lovagolgata estenkint az alhenei utczákon, arczának, sze
meinek szelíd, kellemteljes, de egyszersmind királvilag nagynemű 
kifejezése által engesztelvén s tartóztatván a’ lázadt indulatokat. S ze
rencse az is, hogy a férfiú, ki Levidis u ra t, ha nem igazlalanul is ,  
de gorom bán, boszulta meg, t. i. Feder őrnagy, fáradhatlan mun

kássága által megnyerte »’ görögök kedvét, *s különösen Mainabar 
olly bizodalmát gerjeszte az ottani hegység kőszívű lakosiban, hogy 
a’ mainoták hozzá mint atyjukhoz ragaszkodnak.— Ezen nagy fontossá
gú kérdést: niaradjanake továbbra is Görögországban az idegen kato
nák, vagynem? előterjesztvén a’kirély a’slatustanácsnak, ez utóbbi úgy 
nyilatkozók, hogy az idegen katonák Görögországban teljesen szüksé
gesek, míg a’ nemzeti rendes katonaság hadi módra tökéletesen be 
nem gyakoroltatik, elismervén egyszersmind, hogy a’ nemzet egye
dül az idegen sergeknek köszönheti ?’ törvények tekintete fentarta- 
tását. Végre a sajtó kicsapongásil, nemzetelleninek , lázasztónak, 
’s a’ köz csendet veszélyeztetőnek nyilványitá a’ statustanács. — 
Levidis nov. 28kán kibocsáttaték, magát szabadságban védendő.

Athénéi nov. 26ki levél sze rin t, a' sajtószabadság- módosi 
tás iránti törvényjavaslatot a ministeri tanács a’ statustanács ebbe 
terjesztvén, ez utóbbi azon javaslat első részit már elfogadta.

E L E G H I R:
Rheinhessenből írják dec. 4kén : Uj gőzhengermalmunk olly 

jól díszük, hogy a’ birtokos és közönség jobbat nem is kívánhat. 
Az itteni kenyérsütők egy része is végre megkedvelő a z t ’s liszt
jéből próbál kenyeret sütni. A’ kenyér várakozást halad ; versenyg- 
ve veszik, ’s kaplon kapva eszik azt, Nem igaz ám az, mit rá kenlek, 
hogye’hengermalom az ujgabnából sikeretlenebb lisztet készít,mint az 
ó b u l; m ert a’ próba ellenkezőt igazol. E’ malom most már egé
szen kifejti hatását. Egy gőzhengermalommal eddigelé az amerikai 
malmok, m ellyeket tájunkon is számost építtetnek, ki nem áll
hatják a’ versenyt.

W eimarban a’ szép tanácsházat borzasztó tűz pusztitá el növi 
30án. A’ torony összeom lott; a’ repülő paladarabok több em bert 
m egsértettek. Későn érkezhetének a’ föeskendők, ’s a’ csatornák
ban hijányzék a’ víz. Azonban a’ tűzoltók bátorsága és szorgalm a, 
kik között a’ nagyhgek is m egkülönbözleték m agukat, nem engedő 
a’ szom széd épületekre elharapózni a’ dühöngő lángokat; de a’ ta 
nácsház falig leégett, mi jelenleg a’ szűk pénz miatt érzékeny kár. 
A’ városi tanács levéltára megmenekvék az erős boltozatok alatt. -— 
Jövő év jan. kezdetivel Kragujevaczban Szerviaban minden vasár
nap meg fog jelenni szerb nyelven egy politikai - tudományos lap. 
Miloseh hg rendelete szerin t, azél ő,  különösen ném et, franczia, 
angol nyelvek tanulása egy részit teendik ezután az ifjúság nevel
tetésinek,

Smyrnahul nov. 1 8rul ezt írják : Alexandriai nov. 8ki tudósí
tás szerint az alkirály (Ali) visszatért felső Egyptusból. Az abyssi- 
niai lázadás terjed mindinkább,  ’s komolyra fordul. Mehmed Ali 
közönséges fegyverre kelést parancsolt Syriaban ’s Egyptusban. 
Visszatérte után tüstint kifizettető az elégületlen hajóskatonák elm a
radt zsoldját, ’s olcsó á r o n  is p a r a n c so lta  e la d a tn i a’ pamutot, csak 
pénzre tehessen s z e r t ; mi nagy pénzszükségre mutat. Cochelet 
franczia consul már volt udvarláson nála, ’s ünnepélyesen hivatkozott 
a’ franczia alattvalók szerződés szerinti jogaikra, m ellyeket Mehmed 
Ali nem vön illő tekintetbe. Egyébiránt az alkirály a’ jelen komoly, 
’s veszélyteljes körülmények közt nagy állhatatosságot tüntet ki ’s 
a’ legjobb egészségű. —

Schweizbul Írják , hogy a’ vierwaldstadti tón rövid idő óta 
gőzös lebeg , melly az ulast Luzernbül az ország legnevezetesb ré 
szeiben néhány óra alatt elhordozza. Ezen intézet közkedvességet 
talált. Mivel azonban a’ flueleni hajósak (Úri kantonban) magukra 
nézve károsnak tekintik a’ luzerniek vállalatát, nem engedik meg 
az emlitelt gőzösnek az Úri kantonbani kikötést, hanemha minden 
utas annyit f izet , mennyit a’ flueleni hajósnak tartoznak fizetni. E ’ 
föltételre nem állhatván a* luzerniek, midőn közelebb ki akart köt
ni Fluelennél a’ luzerni gőzös, úgy viselők magukat a’ flueleniek mint 
szokták a’szigetek vad lakosi az európai hajó-közelgéskor.T, i. férfi,asz- 
szony, gyerm ek nagy számmal gyülekezőnek a’ partra, bottal, kővel el
látva, ’s előre tudatva az utasokkal, mi sors várakozik rájo  k, ha lábu
kat az urii földre tenni merészlendik. N evezetes, hogy a’ luzerniek 
mindjárt az említett vállalat kezdetekor szép mennyiségű pénzt 
ajánlottak kárpótlásul az uriiaknak ; de ez ajánlatot az utóbbiak nem 
fogadták el. —  Honaparte Lajosrul Írják, hogy Arenenb^rgben 
fog m aradni, ’s a’ hajdan Jerom os számára vett Gottlieben kastélyt 
Uonstanz mellett újra rendezteti.

G A B O N A Á  R. Vidéki városink p i a c z i u p o z s .  m é r ő j e váltó gar.
l>uza 1 ketizpr. l‘° * • árpa 1 zab 1 kukur. 1 kői*«

dec.i ión Ungvár 91 — 90 1 86—83 1 65—62 1 52—49 1 35—30 82—78 1 —
„ íjén  Arad 60 1 30 1 28 1 20 1 20 ) 18 1 -

£,, ísán N. Becsk. 10 1 25 1 22 i 16 1 15 22 1 20

„  21cn lYIosony 88—60 1 1 1 - 1 0  ( ♦ 2 —3fi 1 ♦0—30 1 26—22 1 6 0 - 5 6  1 -

,,  22cn Uj-Becse 50 — 40 1 30—25 1 -  1 20—17 1 15 20—15 1 25
„ 23án Szeged ♦0—35 f 30—2* 1 -  t 20 — 18 1 2 2 —20 20 1 25
„ 2 9 én Pest 60-53 1 1 31—33 1 26—21 1 20—17 1 33—29 J —

P É N Z K E L E T : Becs , dec. 2̂ n 5 pClcs stat. köt. 105 1 1 /3 2 ;  4 pCte
100 5 f 8 ;  3 pCtes 78 i  3/165 2 1 / 2 5  pClcs bécsi bankóköt. 66 s /4 -

D U N A  V I Z  Á L L  Á S  dec. 2Sán. S" 0"' 2 lón : 7' 9'" 25«": 9' 7" 9"/
26án : 10' 1“ 0'" 27én : 10' 3 ' 0'" 28™ H ' 6" 9"  29én : 18' 10" 3'" soán 
12' 11" 9'"

L O T T O  Buda drc. 23kón 37- 33- 82- 46- 12- 
Bécsi dec. 2*»án: 79- 69- 12  5Ö. 76-

Szerkeszti H e l r n e c z y *  —  Nyomtatta B e i m e l .

(Végé az 1 8 3 7 iki  folyamatnak).
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